
1. Premiação
1. A premiação será o total das inscrições (corrigidas) + R$ 100.000,00 PATROCÍNIO ABQM.

2. Condições:
a) Para animais nacionais Quarto de Milha, devidamente registrados no Stud Book da ABQM, nascidos entre 1º de julho de 2018 a 30 de junho 
de 2019, Puros, Appendix e Mestiços de propriedade de sócios da ABQM, quites com a tesouraria.
b) Peso: 53 quilos, sem descarga.
c) Distância: 402 metros.

3. Data das corridas:
• Classificatórias:  19 de Junho de 2021 
• Final:    17 de Julho de 2021

4. Critério de classificação:
- Classificam-se para a FINAL os vencedores das classificatórias mais os animais não vencedores com os melhores tempos até com-
pletar 7 animais. Caso haja 7 classificatórias, classificam-se para a final apenas os animais vencedores das classificatórias. Em caso 
de 8 animais, ou menos, a final será realizada na data da classificatória.

- Caso haja problema na tomada de tempo de algum dos páreos classificatórios, serão classificados os melhores colocados nas clas-
sificatórias. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Corridas do hipódromo.

- Serão admitidos 8 finalistas em caso de empate.

Número de páreos classificatórios:  
Até 8 animais:    1 páreo   De 29 à 35 animais:   5 páreos  
De 9 a 14 animais:   2 páreos   De 36 à 42 animais:   6 páreos
De 15 a 21 animais:   3 páreos   De 43 à 49 animais:   7 páreos
De 22 a 28 animais:   4 páreos   Acima de 50 animais:   8 páreos com 8 finalistas

* bolsa estimada
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5. Valor das inscrições:

a) Para animais inscritos até o dia 31 de Agosto de 2020, o valor das inscrições será de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), 
nominal por animal que deverá ser pago em cinco parcelas iguais na seguinte forma:
10/09/2020     R$ 500,00     1ª Parcela (boleto bancário)
30/09/2020     R$ 500,00     2ª Parcela (boleto bancário)
31/10/2020     R$ 500,00     3ª Parcela (boleto bancário)
30/11/2020     R$ 500,00     4ª Parcela (boleto bancário)
31/12/2020     R$ 500,00     5ª Parcela (boleto bancário)

b) Após 31 de Agosto de 2020, a multa para inscrever um animal será de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) e deverá ser paga até o dia 
09 de junho de 2021 (10 dias antes da corrida) para confirmar o animal. 50% do valor da multa será adicionado à bolsa.

6. Forma de cobrança das inscrições:

Após enviar a ficha de inscrição para o Jockey Club de Sorocaba até o dia 31/08/20, a ABQM emitirá boletos de cobrança no valor de 
cada parcela referente ao total dos animais inscritos pelo proprietário. O não pagamento de uma das parcelas na data de seus 
respectivos vencimentos acarretará no cancelamento da(s) inscrição(ões), não havendo restituição dos valores 
recebidos pela ABQM.

7. Distribuição da premiação:

100% da bolsa total* para a Final do GP ABQM Potro do Futuro, sendo:
56% ao 1º colocado; 
20% ao 2º colocado; 
12% ao 3º colocado; 
6% ao 4º colocado; 
3% ao 5º colocado; 
2% ao 6º colocado; 
1% ao 7º colocado.

Caso ocorra uma final com menos de sete animais, os valores referentes às colocações serão recalculados.

8. Importante:

9. Prova o�cial ABQM

Animais

Os competidores estarão sujeitos aos regulamentos do Jockey Club de Sorocaba e da ABQM.

 inscritos no Potro do Futuro, poderão participar do GP Rei e Rainha da Velocidade isentos de pagamento da taxa de inscrição.

Para participação da corrida será cobrado pelo Hipódromo realizador da prova, lance de obrigação no valor de R$ 3.500,00 (Três mil 
e quinhentos reais), podendo ser distribuídos R$ 2.500,00 nas classificatórias e R$ 1.000,00 no páreo final.

*menos percentagem de lei.



Importante: Enviar em anexo cópia frente e verso do(s) Registro(s) do(s) Animal(is).

Autorizo a ABQM e emitir fatura conforme tabela de pagamentos, para cada animal inscrito no 44º GP ABQM Potro do Futuro de Corrida 2021.

Caso o espaço abaixo seja insuficiente para inscrever seus animais, favor tirar cópia.
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NOME DO ANIMAL REGISTRO NASCIMENTO

Proprietário:

Endereço:

E-mail:

Cidade: UF: CEP: Fone:

Local e Data Assinatura
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