
 
SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE 

 

“CORRIDA OFICIAL DA AQHA NO JOCKEY CLUB DE SOROCABA” 
 

R$ 170.000,00 * 
*DOTAÇÃO ESTIMADA (menos porcentagens de Lei) 

 
Poderão participar desta grande disputa todos os animais com inscrição vitalícia (Enrollment) das gerações 2015 e anteriores. 
 
Distância : 402 metros.  Peso: Peso único 56 Kg.  Antidoping Laboratorial (Conforme regras do JCS) 
 
Condições de Raia: A corrida ocorrerá na “Raia Aberta”, sem a utilização dos trilhos. 
 
Classificação: Estarão classificados para final os 8 (oito) melhores tempos obtidos durante as provas classificatórias. 
 
Classificatórias: 16 de março de 2019 – Jockey Club de Sorocaba. 
Obs.: Caso sejam confirmados para correr até 8 (oito) animais, todos serão considerados finalistas disputando apenas a prova final em 
30/03/2019.  
 
Final: 30 de março de 2019 – Jockey Club de Sorocaba. 
 
Vale ressaltar que o Campeão do SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE, tem garantido a vaga na grande final do Bank Of America 
Racing Challenge Championship nos EUA, que acontecerá em 2019 com uma bolsa de US$ 300,000.00, valendo uma vaga para a 
corrida mais importante do mundo: CHAMPION OF CHAMPIONS com bolsa de US$ 600,000.00. 

 
PARA PARTICIPAR DO SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE 2019: 

ENVIAR E-MAIL CONFIRMANDO A PARTICIPAÇÃO ATÉ 22/02/2019,  COM OS DADOS DO ANIMAL. 

Preencher ficha abaixo e enviar para o e-mail esportes@abqm.com.br, anexar a cópia frente e verso do certificado de registro.  

  
Taxa de Confirmação (nomination + sustaining) – será R$4.200,00 por animal que deverá ser pago por boleto bancário emitido pela 
ABQM com vencimento posterior. O montante apurado com a taxa de confirmação será somado à bolsa da final. Importante o boleto só 
será emitido para os animais que confirmarem participação até o dia 22/02/2019. 
 
Lance de Obrigação CLASSIFICATÓRIA: R$2.500,00 até o dia 15 de março de 2019 para o Jockey Club de Sorocaba. As instruções 
para este pagamento serão enviadas pelo Jockey Club de Sorocaba posteriormente.  
Lance de Obrigação FINAL: Em caso de torneio os finalistas terão mais um Lance de Obrigação no valor de R$ 600,00 na final. 
 
*Caso o animal não tenha a inscrição vitalícia (enrollment), o mesmo poderá efetuar a inscrição na mesma data da confirmação 
(22/02/2019) pelo valor de R$ 70.140,00, já incluso a taxa de confirmação. 
 
IMPORTANTE: Todo animal deverá correr no nome do proprietário em que constar registrado no Stud Book da ABQM. 
“Somente serão aceitas inscrições de proprietários e profissionais que estejam quites com a tesouraria do Jockey Club de 
Sorocaba e com a tesouraria da ABQM”. 

 

SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO*     
(enviar para o e-mail:   esportes@abqm.com.br ) 

Solicito à ABQM, emissão do boleto de confirmação para o GP SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE 2019, do(s) 
animal (is) abaixo relacionado(s): 
 

NOME DO ANIMAL Nº DO REGISTRO PROPRIETÁRIO 

   
   
   
   
   

*Declaro estar ciente que a devida confirmação se dará após a comprovação do pagamento do referido boleto emitido pela ABQM dentro do 

prazo do vencimento.  
 

 
Data: _______/________/________   Assinatura: __________________________________________________ 


