REGULAMENTO
COPA PRECOCIDADE E VELOCIDADE DA ABCPCC
PROVAS – O festival da Copa Precocidade e Velocidade da ABCPCC poderá contar com
seletivas nos hipódromos de Carazinho, Cidade Jardim, Cristal, Gávea e Tarumã.
As finais serão disputadas alternadamente entre Cidade Jardim e Gávea.
1. Inscrições – O proprietário inscritor pagará o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada
inscrição que realizar na Copa Precocidade e Velocidade.
1.1. As inscrições serão recebidas até o dia 01 de setembro de 2021.
1.2. O valor poderá ser parcelado em até 05 parcelas (em caso de inscrições feitas até 01 de
agosto de 2021 ou antes), sendo que a inscrição deverá estar quitada até 01 de dezembro de
2021.
1.2.1. A inadimplência de qualquer parcela ensejará o vencimento antecipado de todas as
parcelas com prazo de 15 dias corridos para regularização. Caso permaneça inadimplente, sua
inscrição será retirada e o valor pago anteriormente incorporará a bolsa da prova.
1.3. Cada inscrição dará direito a participação de 01 animal do proprietário inscritor.
1.4. No momento da inscrição o proprietário deverá indicar onde correrá a Seletiva da prova.
Caso não seja atingido o número mínimo de inscrições do local escolhido, o inscritor terá o
prazo de 10 dias para indicar em qual hipódromo deseja correr a Classificatória.
2. Confirmação da inscrição – O proprietário deverá indicar com qual produto irá disputar a
Copa Precocidade e Velocidade no momento da inscrição na seletiva, ou seja, oito dias antes
da disputa das Seletivas.
2.1. No momento da confirmação (juntamente com a inscrição na Seletiva), o proprietário
deverá pagar R$ 3.000,00 (três mil reais). Sendo que dessa inscrição, metade se incorporará a
bolsa da copa e a outra metade se converterá em jogo obrigatório nos arremates que jogarão
na Pedra Geral.
2.1.1. O jogo de Arremate, onde deverá ser jogado o valor obrigatório, ocorrerá em local e
data a serem indicados pela ABCPCC e servirão para a formação dos cabeças de chave e
consequentemente o campo das seletivas em caso de mais de uma Prova Seletiva por
Hipódromo.
2.1.2. Serão classificados 16 animais para correr a final, distribuídos da seguinte forma:
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Carazinho – os 2 primeiros colocados da final da Penca ABCPCC de Carazinho, Cristal – os 2
primeiros colocados na Seletiva e as demais 12 vagas divididas proporcionalmente de acordo
com o número de inscrições nas Seletivas dos Hipódromos de CJ, Gv e Tr.
3. Seletivas – As seletivas ocorrerão em Carazinho (700 metros em pista de areia), Cidade
Jardim (1000 metros em pista de grama), Cristal (1000 metros em pista de areia), Gávea (1000
metros em pista de grama) e Tarumã (1000 metros em pista de grama).
3.1. As seletivas serão realizadas na segunda semana do mês de fevereiro.
3.2. O hipódromo deverá ter no mínimo 10 inscrições para sediar a realização de seletiva da
Copa Precocidade e Velocidade.
3.3. Nos hipódromos de Cidade Jardim, Cristal, Gávea e Tarumã cada prova seletiva terá no
máximo 10 competidores. Havendo mais de 10 competidores, o páreo será desdobrado.
3.3.1. Em Carazinho o limite máximo por seletiva será de 07 competidores. Ultrapassado esse
número de inscritos, serão realizados ternos, classificando os vencedores de cada terno para a
final.
3.3.2. Em Carazinho ocorrerá a disputa dos ternos no sábado e a final da Penca da ABCPCC no
domingo do mesmo fim de semana em que ocorrerão as Seletivas nos outros hipódromos. Os
dois classificados para a Final da Copa serão os dois primeiros colocados da Penca da ABCPCC.
3.3.3. Em caso de páreo desdobrado, os páreos serão definidos através do jogo de arremate.
3.4. A ABCPCC garantirá ao vencedor de cada seletiva, prêmio igual ao distribuído na Gávea
para o páreo perdedor da mesma geração.
4. Final – A final ocorrerá alternadamente entre Cidade Jardim e Gávea, cinco semanas após a
realização das seletivas.
4.1. A final ocorrerá na distância de 1000 metros em pista de grama. Será adotado o mesmo
critério de provas de Gr1 para efeito de transferência de pista.
Para as provas Seletivas será adotado o mesmo critério de transferência de pista das Provas
Especiais.
4.2. No ano em que a Copa Precocidade e Velocidade ultrapassar o número de 50 inscritos,
todos os animais que disputarem a Final da Prova e não se classificarem entre os 5 primeiros
colocados, farão jus a um prêmio de R$10.000,00 cada um.
4.3. Será completado aos vencedores das Seletivas e ao ganhador da Penca da ABCPCC, prêmio
igual ao destinado para produtos 2 anos na Gávea. Por exemplo, se o prêmio de determinado
Hipódromo for de R$5.000,00 e o da Gávea for de R$12.000,00, a ABCPCC pagará os
R$7.000,00 da diferença.
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4.4. A dotação da Penca da ABCPCC que servirá de seletiva em Carazinho virá do resultado
líquido do jogo de arremates LOCAL, ou seja, do total que for jogado na PENCA DA ABCPCC em
Carazinho, menos as despesas para a realização da prova.
5. Exame Antidoping – Os exames antidoping das seletivas, da final da Penca Classificatória da
ABCPCC em Carazinho e da Final da Copa Velocidade e Precocidade serão enviados para Davis,
na Califórnia – USA.
6. Prêmios aos criadores e profissionais - Os prêmios aos criadores e profissionais estão
garantidos de acordo com o Código Nacional de Corridas.
7. Casos Omissos – Os casos eventualmente não disciplinados por este regulamento serão
decididos pela ABCPCC, em caráter irrecorrível e em instância única.
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