
QUESTIONÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EVENTOS OFICIALIZADOS- 

COPAS DE MARCHA, EXPOSIÇÕES REGIONAIS, INÉDITOS, FOMENTO E ESPORTES 

 

 

 
Nome do Evento: 

 

Cidade: Estado: 

 

Período   Evento:     Período  Julgamento: 

 

Local (Parque / Haras): 

 
 

Tipo de evento: 

 Copa de Marcha 

 Exposição Regional 

  Exposição de 

Fomento 

 Exposição de Inéditos 

 Provas Funcionais / Esportes  

 Caminhos do Marchador 

 

 

     
Os serviços de apoio a serem implantados: 

 Serviço de Som 

 Coordenação de Pista 

  Auxiliar de  Pista 

 Mesas Individuais para  Árbitros 

 Comissão Técnica de Assistência Veterinária  

 Comissão Técnica Veterinária para inspeção de animais na pista 

Promotores: 
 

 

Organizadora: 

 

Telefone:                                                                                             Cel: 

  

E-mail: 

 

 

 

INDICAÇÃO DOS ÁRBITROS 

 

Art. 10º - Quaisquer julgamentos do Cavalo Mangalarga Marchador em eventos oficializados pela ABCCMM, 

terão de ser realizados obrigatoriamente por árbitro(s) do Quadro Oficial da ABCCMM, sob pena de não terem 

os seus resultados homologados e oficializados. 

• A escolha será feita seguindo critérios como disponibilidade, rotatividade, aspectos econômicos e      

geográficos, assim como a data de entrega deste questionário; 

• O árbitro será escalado em conformidade com o Regulamento da Escala de Árbitros/Jurados, 

de acordo com o art. 3.2. 

 

Informe o nome do técnico da ABCCMM ou árbitro que não esteja atuando, que realizará a vistoria completa de todos 

os animais na entrada da pista de julgamento, conforme Art. 32 do Regulamento Geral para Eventos 

Especializados: 

 

 

Técnico: 



 

 

AO ASSINARMOS ESTE DOCUMENTO, NOS COMPROMETEMOS A ASSUMIR OS SEGUINTES COMPROMISSOS: 

 

· O pagamento dos honorários dos árbitros, de acordo com tabela oficial da ABCCMM, como viagens, 

hospedagem e alimentação, deve ser realizado na manhã do dia do encerramento dos trabalhos de julgamento, 

independente de quaisquer patrocinadores para reembolso, sejam eles associações ou outras entidades públicas ou 

privadas; 

 

· Efetuar o pagamento da taxa da ENA à ABCCMM (R$10,00 por animal julgado em Exposições e R$5,00 em Copas de 

Marcha Oficiais); 

 
 

· A ABCCMM aceitará as solicitações de credenciamento dos Eventos se o solicitante requerer em conjunto com um 

associado, empresa filiada ou Núcleo cadastrado à ABCCMM. O mencionado deverá assinar este questionário de 

credenciamento em conjunto com os requerentes do evento, assumindo o pagamento das despesas em questão, caso não 

sejam quitadas pelos mesmos; 

 

· O associado, empresa filiada ou Núcleo cadastrado autoriza, o lançamento das despesas e eventuais cobranças 

em sua conta de cadastro junto a ABCCMM. 

 

· Este questionário deverá ser enviado à ABCCMM, no prazo máximo de 30 dias antes do período de realização 

do evento em questão. 

 

· A oficialização do evento somente se dará mediante o pagamento da taxa da ENA e remessa de documentos, 

súmulas e relatórios exigidos. 

 

·  

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 
 

 

SOLICITANTE: CARGO: 

 

 

 

Assinatura 
 

 

 

ASSOCIADO/EMPRESA/NÚCLEO: 

 

Nº CADASTRO NA ABCCMM: 
 
 
 

 
Assinatura 

 

Data: de de 2019. 

 

 
 

Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador 

Avenida Amazonas, 6020 - Parque da Gameleira - Tel.: +55 (31) 3379-6100 - Cep. 30.510-000 - Belo Horizonte - 

MG - Brasil 

 


