
REGULAMENTO DO II CIRCUITO QMRN DE VAQUEJADA  

  

 

O II Circuito QMRN de Vaquejada se regerá pelo Regulamento Geral da ABQM, e pelas regras aqui estabelecidas, 

naquilo que não se confronta com o Regulamento Geral da ABQM. 

 

1. DAS ETAPAS E DOS PARQUES  

 

1.1 - O circuito será composto de sete etapas pré-definidas e uma final pré-definida que também contará pontos 

para 2019, cujos proprietários de parque se comprometem a cumprir integralmente as regras estabelecidas nos 

respectivos contratos, quais sejam: 

 

Etapa Data Local 

1ª 15 a 18 de fevereiro Parque Afrisio Barros Silva – santo antonio/RN 

2ª 05 a 08 de abril Parque Irene Dantas – Monte alegre/RN 

3ª 26 a 29 de abril Rancho Azevedo – Monte Alegre/RN 

4ª 24 a 27 de maio Parque e Haras GG – Vera Cruz/RN 

5ª  07 a 10 de junho   Parque Otaviano Pessoa – Macaíba/RN 

6ª 12 a 15 de julho Parque Dr Silvio Bezerra de Melo – Currais Novos/RN 

7ª 30 de agosto a 02 setembro Parque Diogenes da Cunha Lima – Nova Cruz/RN 

1ª 2019 

e final 

2018 

11 a 14 de outubro À definir 

 

1.2 - Os Parques acima relacionados farão parte do II Circuito QMRN de Vaquejada, pois concordaram 

formalmente com o regulamento em vigor, inclusive indicando ou nomeando um representante para decidir, em 

conjunto com a Comissão de Vaquejada, os eventuais casos omissos. 

  

1.3 – Além das etapas formais, haverá uma final para disputa dos campeões, onde as 30 duplas melhores 

classificadas em cada categoria que disputarão 60 mil reais, sendo 20 mil reais para cada categoria(Aberta, 

Amador e Amador Light). Essa final será realizada no dia 14 de outubro de 2018, no Local à Definir. 

 

1.4 – Para participar da final do circuito QMRN, o competidor, além de ter que estar entre os 30 melhores, deverá 

estar inscrito na vaquejada que igualmente ocorrerá no mesmo fim de semana, em parque a ser definido. 

 

 

 

 

 



2 - PARTICIPANTES  

 

2.1 – O competidor, ao fazer sua inscrição declara-se conhecedor das regras aqui estabelecidas e compromete-se 

a cumprir este regulamento, e o Regulamento geral de vaquejada da ABQM.  

 

2.1.1- As inscrições do II Circuito QMRN serão realizadas através do site, www.SEQM.com.br, de forma 

antecipada, o competidor poderá acessar o site SEQM, com o seu Login da ABQM e manter o mesmo número da 

sua inscrição da Assovarn. 

 

2.2 – Poderão inscrever-se exclusivamente animais da raça quarto de milha. Os competidores podem participar 

das categorias Aberta, Amador, Amador Light, Derby, Jovem, sênior e feminina. Desde que seus animais estejam 

devidamente inscritos, chipados e resenhados junto ao II circuito QMRN de vaquejada.  

  

2.2.1- Os competidores que estiverem inadimplentes perante a ABQM, não poderão concorrer a premiação da 

etapa e ou circuito, bem como, também não poderão participar da final do II circuito QMRN. 

 

2.2.2- O valor da taxa de inscrição para o circuito QMRN 2018 será de R$ 400,00 por animal para concorrer às 

categorias (aberta, amador e amador light).  

 

2.2.3 – O competidor que desejar fazer sua inscrição por etapa pagará R$ 100,00 por animal. 

 

2.2.4 - O competidor que participar do II circuito QMRN com seus animais nas categorias Jovem, Feminina, 

Sênior. Pagará a taxa de R$ 100,00, apenas para pontuar seu animal junto a ABQM durante o circuito, não sendo 

permitida a cobrança pro rata.   

 

2.2.5 - O competidor que participar do II circuito QMRN com seus animais na categoria Derby, pagará uma taxa 

no valor de R$ 100,00 para pontuar junto a ABQM. 

 

2.3 – Os Competidores, terão que correr, única e exclusivamente, em cavalo quarto de milha registrado junto a 

ABQM, sendo obrigatório apresentar o(s) animal(ais) ao Inspetor da ABQM e/ou ANQM/NQMV, juntamente com o  

registro (xérox) de seu animal (puxar e esteira) , com no mínimo de 02 rodízios de antecedência para que seja 

feita a inspeção dos cavalos pelos Inspetores Credenciados. 

 

2.3.1- A inscrição do animal poderá ser realizada antecipadamente pelo site da ANQM, na própria sede da 

associação, ou na própria etapa.  

 

2.4 – Cada Cavalo de puxar só terá direito a uma única inscrição, por categoria, e o cavalo de esteira terá direito 

a duas inscrições, por categoria.  

  

http://www.seqm.com.br/


2.5 – Os competidores, Amador e Amador Light são aqueles definidos pela ABQM, sendo considerado Amador o 

competidor que possui mais de 30 pontos hípicos e Amador Light o competidor que possui até 30 pontos hípicos 

na ABQM. Saliente-se que, além da pontuação o competidor deve enquadrar-se na categoria Amador, de modo 

que não serão permitidos competidores da categoria aberta, independentemente do numero de pontos.  

 

2.6- Os competidores amadores light e amadores poderão competir em sua categoria, e caso desejem nas 

categorias ascendentes. 

 

2.7 – A ANQM/NQMV sempre utilizará os bancos de dados da ABQM para enquadrar os competidores em suas 

respectivas categorias. 

 

2.9 – A categoria Derby, será exclusiva para competidores da classe Aberta, e animais nascidos a partir de 01 de 

julho de 2011, para as competições realizadas no 1º semestre de 2018; e animais nascidos a partir de 01 de 

julho de 2012 para competições realizadas no 2º semestre de 2108, respeitando a idade mínima de 03 anos 

hípicos.  

 

 

 

3 – DA PREMIAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

A premiação da ANQM/NQMV será paga da seguinte forma: 

  

3.1 – Em cada etapa, o valor total é de R$ 9.000,00, sendo este valor e os troféus de responsabilidade da 

ANQM/NQMV, já a premiação da classe aberta, derby, jovem, feminina e sênior será de responsabilidade do 

parque promotor do evento. 

 

3.1.1 – A premiação, por etapa, fica distribuída de acordo com a tabela abaixo:  

 

Col Amador (R$) Amador Light 

(R$) 

Aberta 

(R$) 

 

1º  R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2º 

Ao  

5º 

Vagas iguais de  

R$ 500,00 

Vagas iguais de  

R$ 500,00 

Vagas iguais de  

R$ 500,00 

 

 



 

3.1.2 – Além da premiação por etapa, serão premiados os seguintes competidores: 

 

a) Pontos Corridos – Cavalo de puxar: 

 

Col Aberta (R$) Amador (R$) Amador light (R$) 

1º R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

 

 

b) Pontos Corridos – Cavalo de esteira: 

 

Col Aberta (R$) Amador (R$) Amador light (R$) 

1º R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

 

 

3.1.3 – Além da premiação, por etapa, serão premiados os animais mais pontuados e adquiridos no leilão ANQM, 

para fins de contagem de pontos, será considerado o somatório de todas as categorias em que o animal 

competir. 

 

Col/Leilão Puxar  Esteira 

1º R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

 

 

3.1.4 – A premiação Final do Circuito para os 30 primeiros colocados será distribuída da seguinte forma: 

 

Col Aberta (R$) Amador (R$) Amador Universitário (R$) 

1º  R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

 

 

3.2 – A classificação das etapas do circuito será feita utilizando-se a mesma classificação de cada parque. Já para 

o critério de pontuação da etapa, será utilizado o regulamento da ABQM.  

 

 

4 – DA PONTUAÇÃO 

  

4.1- A cada etapa do Circuito, os Competidores das categorias, aberta, amador e amador light, que ficarem entre 

os dez primeiros colocados, terão a seguinte pontuação: 

 

 



Colocação Pontuação 

1º 15 pontos 

2º ao 5º  11 pontos 

6º em diante 7 pontos 

 

 

4.2- Além dos pontos acima, os participantes, ao se inscrever antecipadamente, no site www.SEQM.com.br e 

competirem, ou seja, entrarem na pista, ganharão automaticamente, 03 (três) pontos, e em caso de baterem a 

senha, ganharão mais 03 (três) pontos. 

 

4.2.1- Caso o competidor altere a inscrição efetivada antecipadamente, perderá os 03(três) pontos. 

 

4.3- Aqueles que tiverem participado de todas as etapas do Circuito QMRN de Vaquejada, terão uma bonificação 

a título de assiduidade de 30 (trinta) pontos ao final. 

 

4.4- O competidor poderá abrir mão de uma etapa a titulo de descarte, nesse caso terá uma bonificação de 20 

(vinte) pontos ao final. 

 

4.5- O competidor que não se apresentar, terá seu boi solto e julgado zero, sem direito a ressarcimento do valor 

pago pela inscrição da etapa.   

 

4.6- O competidor que receber uma desclassificação através de uma SAT (sem aproveitamento técnico), terá sua 

pontuação computada até o momento da ocorrência.  

 

5 - DISPUTA FINAL DO CIRCUITO  

 

5.1 - Serão computados os pontos ganhos por animal em cada etapa, ficando os 30 (trinta) melhores pontuados 

por cada categoria, para a disputa final - Campeões dos Campeões. 

 

6 - SUBSTITUIÇÃO  

 

6.1 - Não será permitida a substituição do competidor ou do animal, que já tenha iniciado sua participação na 

etapa ou no circuito por hipótese alguma.  

 

6.2 – A inscrição do animal será intransferível e irrestituível.  

 

 

 

 



 

7 - INSCRIÇÕES  

 

7.1 - As filiações dos animais que irão participar do circuito QMRN, serão feitas na sede da ANQM ou na sede da 

Assovarn, que ficam no Parque de Exposição Aristófanes Fernandes, BR 101, Parnamirim (RN), ou através dos 

sites, www.anqm.com.br e www.assovarn.com.br mediante o preenchimento da proposta de filiação do animal e 

competidor.  

 

 

7.1.1 – O pagamento da inscrição poderá ser da seguinte forma; espécie, cartão de credito ou debito, ou cheque. 

 

 

7.2 - As inscrições das etapas poderão feitas de forma antecipada através dos sites da Assovarn e do SEQM.  

 

 

7.3 - A resenha dos animais será feita no stand localizado no Parque com a apresentação dos documentos (xérox) 

dos animais, juntamente com o animal devidamente chipado, aos Inspetores da ABQM ou ANQM/NQMV. Essa 

resenha terá que ser feita, antes das duplas correrem a etapa. Com horários previamente estabelecidos pela 

ANQM/NQMV, Não será permitida a inspeção posterior à apresentação da dupla. Caso isso aconteça o participante 

estará automaticamente eliminado da etapa.  

 

 

7.5- O Competidor obrigatoriamente terá que esta adimplente junto a ABQM para realizar sua inscrição no circuito 

QMRN.  

 

 

7.6 - O competidor que não queira participar de todo o circuito, poderá fazer sua inscrição por etapa, junto ao 

representante da ANQM/NQMV, na etapa que lhe convier, a um preço de R$ 100,00 por animal. 

 

 

7.7 – A inspeção dos animais terá inicio as 07 horas e fim às 18 horas, a cada dia de competição, sendo 

obrigatoriamente a realização da inspeção no mínimo com dois rodízios de antecedência.  

 

 

7.8 – O início da competição, bem como o horário da fase classificatória e a ordem das disputas, para todas as 

categorias será determinado previamente pela ASSOVARN. 

 

 

   

http://www.anqm.com.br/


8 – CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

  

8.1- Para fins de classificação, em caso de qualquer empate, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate:  

 

 

I- Participante com maior número de etapas durante o circuito; 

II- Maior número de 1º. Lugares; 

III- Maior número de 2º. Lugares; 

IV- Maior número de 3º. Lugares; 

V- Maior Número de 4º. Lugares, e 

VI- E assim sucessivamente, até o 10º. Lugar. 

 

8.2- E se mesmo assim, persistir o empate, as duplas que ainda estiverem empatadas, estarão automaticamente 

incluídos juntamente com os 30 finalistas.  

 

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1- O presente campeonato seguirá as regras da vaquejada contidas nos regulamentos gerais da ABQM e 

ABVAQ. 

 

9.2- A comissão de vaquejada será composta por membros associados à ANQM/NQMV e julgarão os casos 

omissos a estes regulamentos. Inclusive poderá desclassificar o(s) vaqueiro(s) que ofenda(ão) diretamente ou 

indiretamente, ou através de membros da sua equipe, os organizadores do evento, não tendo o mesmo, direito a 

devolução das inscrições. 

 

9.2.1- As decisões da comissão de vaquejadas deverão ser referendadas pelas Diretorias da ANQM e da NQMV, se 

houve recurso contra as mesmas. 

 

9.2.3 - Todo o regulamento do Circuito QMRN de Vaquejada, terá a mesma validade em todas as etapas, e será 

mantido com rigor pela ANQM/NQMV.  

 

9.2.4 - A comissão de vaquejada da ANQM/NQMV, é soberana, sendo que suas decisões podem, através de 

recurso, ser analisadas pelas Diretorias da ANQM e da NQMV. 

 

 

 

 



9.2.5 - Cabe ainda, a Comissão de Vaquejada da ANQM/NQMV decidir qualquer problema ou caso omisso a este 

regulamento, com poderes, inclusive, para eliminar da classificação, da etapa ou do circuito, os participantes, que 

desrespeitarem, com ofensa moral, seja verbal ou física, qualquer membro da comissão da ANQM/NQMV, da 

comissão do Parque, ou os profissionais que tiverem trabalhando para a realização da etapa. 

 

9.2.6 - Toda e qualquer, reclamação, impugnação ou contestação, referente a uma etapa, terá que ser feita até 

48 horas, após a divulgação do resultado. 

 

9.2.7 - Ficam todos que fazem parte do II Circuito QMRN de Vaquejada, ai incluso a diretoria da ANQM e a 

diretoria da NQMV, os Proprietários dos Parques participantes, e os Sócios Competidores da ANQM/NQMV, 

convocados a ajudar na fiscalização do cumprimento das normas acima. 

 

 

 

9.2.8 - E por estarem todos de acordo com este regulamento, assinam abaixo o Presidente da ANQM, bem como 

o Presidente da NQMV em nome do Circuito QMRN, e os Proprietários dos Parques de vaquejadas que participam 

deste circuito de vaquejada. 

 

Parnamirim(RN), 15 de Janeiro de 2018. 

 

 

Fernando Luiz da Costa Nunes 

Presidente da ANQM 

 

 

Renato Barbalho Gadelha Simas  

Presidente da NQMV 

 

 

  


