
 

SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE 
“CORRIDA OFICIAL SUJEITA A REGULAMENTO ESPECÍFICO DETERMINADO PELA AQHA” 

R$ 200.000,00 * 
*APROXIMADAMENTE - (Menos porcentagens de Lei) 

  
= REGULAMENTO QUE SERÁ RESPEITADO NA INTEGRA = 

Poderão participar desta grande disputa todos os animais com inscrição vitalícia (Enrollment) das gerações 2018 e anteriores.  
Antidoping Laboratorial (Conf. apêndice do JCS e regulamento de competições da AQHA/ABQM). 

OBRIGATÓRIAMENTE será coletado material (CRINA) para EXAME ANTIDOPING de todos os animais no dia 01/02/2022, antes da classificatória. 

A PARTICIPAÇÃO NO GP SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE 2022, ESTÁ CONDICIONADA AO RESULTADO NEGATIVO DOS EXAMES ANTIDOPING – 

TESTE DE CRINA (HAIR TEST). 

Os exames antidoping (teste de crina) e os exames das finais (urina/sangue), serão realizados pelo Laboratório UC Davis – California – USA. 

Obs.: O teste de crina com resultado positivo para substancia proibida, apesar de desqualificar o animal na corrida, não será considerado para efeito de punição ao treinador. 
 

8) Entry - Entries for all Racing Challenge races shall be made through the entry box in the usual manner at the host racing facility by the closing time for entries in that Racing Challenge race. All horses are 
required to enter on scheduled trial entry date even if there are not sufficient eligible entries to run trials. Any Racing Challenge race with fewer than five (5) entries may be cancelled and nomination, 
sustaining and late fees paid into the cancelled race will be refunded.  By CHALLENGE Condition Book 2021: https://www.aqha.com/pt/challenge-rules-and-condition-book  

8) INSCRIÇÕES - As inscrições para todas as corridas do Racing Challenge devem ser feitas através da caixa de inscrição da maneira usual 

nas instalações da corrida anfitriã até o horário de fechamento para inscrições nessa corrida do Racing Challenge. Todos os cavalos são 

obrigados a entrar na data de entrada programada para o teste, mesmo se não houver entradas elegíveis suficientes para fazer os testes. 

Qualquer corrida Racing Challenge com menos de cinco (5) inscrições ativas, ou seja, exame negativo de doping, poderá ser cancelada e as 

taxas de nomeação, manutenção e atraso pagas na corrida cancelada serão reembolsadas, conforme determina o item 8 do “Challenge Rules 

and Condition Book” da AQHA. 

 

11) Purse Structure - For the purpose of purse distributions for Racing Challenge races, “horses” shall mean official starters in a race. Any Racing Challenge race with fewer than five (5) entries may be 
cancelled and any Challenge enrollment/purse money contributed by the Racing Challenge shall return to the Racing Challenge enrollment/purse fund for future allocation to purses. Nomination, sustaining 
and late fees paid into the cancelled race will be refunded to the payer. No other refunds will be made. By CHALLENGE Condition Book 2021: https://www.aqha.com/pt/challenge-rules-and-condition-book  

11) ESTRUTURA DA BOLSA - Para fins de distribuição de bolsa para corridas Racing Challenge, os “cavalos” devem oficialmente e 

efetivamente competir na corrida. Qualquer corrida do Racing Challenge com menos de cinco (5) inscrições ativas, ou se, observado o número 

limite referido, ainda que um ou mais animais não tenham testado positivo para doping, a corrida será cancelada e nenhum prêmio será 

devido a qualquer dos animais inscritos sob nenhuma hipótese ou alegação. Qualquer inscrição no Challenge / dinheiro em bolsa contribuído 

pelo Racing Challenge deve retornar ao fundo de inscrição / bolsa do Racing Challenge para futura alocação em bolsas. As taxas de nomeação, 

manutenção e atraso pagas na corrida cancelada serão devolvidas ao pagador. Nenhum outro reembolso será feito, conforme determina o 

item 11 do “Challenge Rules and Condition Book” da AQHA. 

O GP South America Racing Challenge é uma competição oficial da ABQM, de forma que os casos omissos deverão ser decididos única e 

exclusivamente pela Diretoria Executiva da ABQM. 

 
Distância: 402 metros - Peso: 56 Kg - Condições de Raia: A corrida ocorrerá na “Raia Aberta”, sem a utilização dos trilhos, ou com trilhos parciais na largada. 

Classificatórias: 19 de março de 2022 – Jockey Club de Sorocaba. 

Classificação: Estarão classificados para final os 8 (oito) melhores tempos obtidos durante as provas classificatórias – (COM TESTE DE CRINA NEGATIVO) ALÉM DO 
EXAME NORMAL (URINA / SANGUE). Obs. Apenas os exames antidoping (urina/sangue) das classificatórias serão realizados no laboratório do Jockey Club de São Paulo.  
Obs.: Caso sejam confirmados para correr de 5 (cinco) até 8 (oito) animais, todos serão considerados finalistas disputando apenas a prova final em 02/04/2022. * 
CONSIDERANDO O TESTE NEGATIVO DE CRINA. 

Final: 02 de abril de 2022 – 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 2022 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.  **condicionado ao 

“hair test” negativo (teste de crina para antidoping)  
 

Taxa de Confirmação US$ 1,200.00 (nomination + sustaining) + hair test US$ 300.00 – será R$ 8.550,00 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 24/01/2022.  
Lance de Obrigação CLASSIFICATÓRIA: R$2.500,00 até o dia 18 de março de 2022 para o Jockey Club de Sorocaba. As instruções para este pagamento serão enviadas 
pelo Jockey Club de Sorocaba posteriormente.  
Lance de Obrigação FINAL: Em caso de torneio os finalistas terão mais um Lance de Obrigação no valor de R$ 1.000,00 na final. 
 

*Caso o animal não tenha a inscrição vitalícia (enrollment), o mesmo poderá efetuar a inscrição na mesma data da confirmação (24/01/2022) pelo valor de R$ 
115.938,00 (US$ 20,040.00) + hair test (US$ 300.00), 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 regularizados junto a tesouraria do Jockey Club de Sorocaba e da ABQM.  
OS COMPETIDORES ESTARÃO SUJEITOS AOS REGULAMENTOS DO JOCKEY CLUB DE SOROCABA, ABQM E AQHA. 

 

PARA PARTICIPAR DO SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE 2022 o treinador ou proprietário 
deverá preencher a SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO (abaixo) e ENVIAR POR E-MAIL PARA 

esportes@abqm.com.br    ATÉ 24/01/2022. anexar a cópia frente e verso do certificado de registro.  

SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO 
Solicito à ABQM, emissão do boleto de confirmação para o GP SOUTH AMERICA RACING CHALLENGE 2022, do(s) animal (is) abaixo relacionado(s): 
 

NOME DO ANIMAL Nº DO REGISTRO PROPRIETÁRIO 

   

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

 
Data: _______/________/________   Assinatura: __________________________________________________ 

https://www.aqha.com/pt/challenge-rules-and-condition-book
https://www.aqha.com/pt/challenge-rules-and-condition-book

