
inscrição vitalícia
encerramento: 13/03/2021

G E R A Ç Ã O

2019



2ª parcela R$ 608,60  – boleto bancário  -  vencimento: 30 de maio/2021
1ª parcela R$ 608,60   – boleto bancário  -  vencimento: 30 de abril/2021

3ª parcela R$ 608,60  – boleto bancário  -  vencimento: 30 de junho/2021

Os boletos serão emitidos pelo total de animais inscritos de cada criador/proprietário.
NÃO ENVIE DINHEIRO OU CHEQUE – As inscrições serão cobradas diretamente pela ABQM

por boleto bancário nos respectivos vencimentos informados acima.

A ficha de inscrição deverá vir acompanhada da cópia frente e verso do Registro de cada animal 
inscrito, que será utilizada para fazer o registro na AQHA, cuja taxa já está inclusa na inscrição.

DATAS PREVISTAS PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO
QUE OS ANIMAIS DA GERAÇÃO 2019 PODERÃO PARTICIPAR:

Continuam abertas as inscrições para:
- Geração 2017 pelo valor de R$ 43.174,80 (U$ 8.040,00)* até 13/03/2021
- Geração 2016 e anteriores pelo valor de R$ 107.614,80 (U$ 20.040,00)*

Lembramos que o Challenge é um programa de corridas da AQHA em parceria com Jockey Club de Sorocaba e ABQM,
 e os proprietários deverão estar em dia com as anuidades (taxa de associado) em ambas as entidades,

bem como estarão sujeitos aos regulamentos das mesmas. Consulte-nos para informações.

PORTANTO, NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE E INSCREVA TODA A GERAÇÃO AGORA!

INSCRIÇÕES ABERTAS até 13 de MARÇO de 2021.
Valor da Inscrição: R$ 1.825,80 (U$ 340,00)*, por animal (já incluso taxa registro AQHA).

INSCRIÇÃO VITALÍCIA

GERAÇÃO 2019
ANIMAIS NASCIDOS ENTRE 01/07/2019 A 30/06/2020.

IMPORTANTE!

ATENÇÃO

FORMAS DE PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES (Enrollment):

* Valor em dólares americanos a ser convertido pelo câmbio oficial na data. 

Classificatórias América do Sul¹:
Março de 2023, local a definir.

Final Challenge USA¹:
Novembro de 2023, local a definir.

¹Por exigência da AQHA, todos os animais que participarem do SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE a partir de
 2021 serão submetidos a teste de cabelo (hair test).

S O U T H  A M E R I C A  R A C I N G  C H A L L E N G E

O animal desta geração não inscrito até o dia 13 de março de 2021 e aquele com inscrição cancelada por falta 
de pagamento ainda poderá ser inscrito até o dia 07 de dezembro de 2021, pagando U$ 8.040,00* cada e após 

essa data o valor será de U$ 20.040,00*.



INSCRIÇÃO/ENROLLMENT (GERAÇÃO 2019) PRODUTOS QM PUROS
E APPENDIX NASCIDOS ENTRE 01/07/19 A 30/06/20

IMPORTANTE

a) Inscrição Vitalícia (Enrollment) + taxa registro AQHA

b) Taxa de confirmando interesse em correr
(Nomination + sustening):

Valor: R$ 1.825,80 em três parcelas

Valor: US$ 800,00* que deverá ser 
pago próximo a data da corrida, que 
será informada na chamada para as 
classificatórias

* Valor em dólares americanos a ser convertido pelo câmbio oficial na data. 
** As taxas (b) só necessitam ser quitadas, caso o proprietário queira confirmar a participação do animal na prova.

VENHO PELA PRESENTE FICHA HABILITAR O(S) ANIMAL(IS) NO BANK OF AMERICA RACING CHALLENGE:

NOME DO ANIMAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

REGISTRO NASCIMENTO

PROPRIETÁRIO/INSCRITOR: CNPJ/CPF:

E-MAIL: FONE: (          )

Declaro estar ciente de que o valor da inscrição/enrollment é irrestituível e não será devolvido sobre qualquer 
fundamento em virtude de compromissos assumidos pelos organizadores a partir deste.

A inscrição estará cancelada na falta de pagamento das parcelas em seus respectivos vencimentos.

Como proprietário do registro (ou responsável) do(s) cavalo(s) listado(s), certifico que todas as informações
fornecidas para o registro são verdadeiras e corretas e do meu conhecimento e concordo que a AQHA pode

corrigir e/ou cancelar o(s) certificado(s) de registro(s) conforme suas regras e regulamentos.

Ao enviar este documento à AQHA, concordo com todos os termos e condições
do Manual Oficial de Regras e Regulamentos da AQHA

LOCAL E DATA PROPRIETÁRIO

S O U T H  A M E R I C A  R A C I N G  C H A L L E N G E

1. Enviar para  Jockey Club de Sorocaba (endereço abaixo) cópia frente e verso autenticada do(s) Cetificados(s) de 
Registro(s) do(s) animal(is) inscritos no Stud Book da ABQM em nome do inscritor.
2. Os animais inscritos, não poderão ser substituídos em nenhuma hipótese.
3. A participação no BANK OF AMERICA RACING CHALLENGE - 2023 - América do Sul está condicionada aos seguintes 
pagamentos:




