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REGULAMENTO PARA OS CONCURSOS DE MARCHA 

PROVAS SOCIAIS 
 

1. Participantes: 

 

Amazona Júnior:  Para o Concurso Amazonas Júnior somente associadas mirins, filhas e netas de 

associados(as), com idade entre 07 e 14 anos, inclusive, COMPLETOS ATÉ O DIA DA PROVA. 

 

Amazona Jovem: Poderão participar do Concurso Amazonas Jovem somente associadas e/ou esposas, 

filhas, noras e netas de associados(as), com idade entre 14 anos (14 anos + 01 dia) e 18 anos, inclusive, 

COMPLETOS ATÉ O DIA DA PROVA. 

 

Amazona: Poderão participar do Concurso Amazonas somente associadas e/ou esposas, filhas, noras e 

netas de associados(as), com idade entre 18 anos (18 anos + 01 dia) e 35 anos, inclusive, COMPLETOS 

ATÉ O DIA DA PROVA.  

 

Amazona Adulta: Para o Concurso Amazonas Adulta somente associadas e/ou esposas, filhas, noras e 

netas de associados(as), com idade acima de 35 anos (35 anos + 01 dia), inclusive, COMPLETOS ATÉ O 

DIA DA PROVA.  

 

Cavaleiro Júnior: Para o Concurso Cavaleiro Júnior somente associados e/ou maridos, filhos, genros e 

netos de associados(as), com idade entre 07 e 14 anos, inclusive, COMPLETOS ATÉ O DIA DA PROVA. 

 

Cavaleiro Jovem: Para o Concurso Cavaleiro Jovem somente associados e/ou maridos, filhos, genros e 

netos de associados(as), com idade entre 14 anos (14 anos + 01 dia) e 18 anos, inclusive, COMPLETOS 

ATÉ O DIA DA PROVA. 

 

Cavaleiro: Para o Concurso Cavaleiro, somente associados e/ou maridos, filhos, genros e netos de 

associados(as), com idade entre 18 anos (18 anos + 1 dia) e 35 anos, inclusive, COMPLETOS ATÉ O DIA 

DA PROVA. 

 

Cavaleiro Adulto: Poderão participar do Concurso Cavaleiro Adulto somente associados e/ou maridos, 

filhos, genros e netos de associados(as), com idade acima de 35 anos (35 anos + 1 dia), inclusive, 

COMPLETOS ATÉ O DIA DA PROVA.  

 

Apresentador (a) Júnior: Poderão participar do Concurso Apresentador (a) Júnior somente os(as) 

filhos(as) e netos(as) de profissionais da raça (apresentadores, peões, tratadores, etc.), com idade entre 07 

e 14 anos, inclusive, COMPLETOS ATÉ O DIA DA PROVA.  

 

OBS.: É obrigatória a comprovação de todas as condições acima, sendo a comprovação da idade através da 

apresentação de documento de identidade no momento da inscrição (CI, CNH, passaporte, etc.). A 

INSCRIÇÃO NÃO SERÁ ACEITA SEM A COMPROVAÇÃO DA IDADE. 

 

Para participação em todos os concursos será obrigatória a assinatura de um termo de responsabilidade no 

momento da inscrição e autorização dos pais e/ou responsáveis para os menores de 18 anos. 

 

2. Critérios a serem avaliados: 
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Postura, assento e empunhadura das rédeas da(o) amazona/cavaleiro; 

Domínio e interferência sobre o animal; 

Confiança e naturalidade na apresentação; 

Conjunto. 

 

3. Concurso de Marcha: 

 

O concurso será constituído de duas fases: fase seletiva e fase final. A fase seletiva terá a duração de no 

mínimo 20 (vinte) minutos, com pelo menos uma inversão no sentido da apresentação. Nesta fase, caso o 

número total de participantes seja maior que 20 (vinte), será realizada a divisão do campeonato em baterias, 

com o objetivo de facilitar as análises e favorecer a apresentação. A fase final terá a duração de no mínimo 

10 (dez) minutos, onde será realizada a classificação final. Em ambas as fases, os animais deverão ser 

apresentados na marcha. Durante a realização da fase final serão feitas avaliações com abordagem na 

funcionalidade. O mesmo pode ocorrer, a critério dos árbitros, durante a fase seletiva. 

 

4. Classificação e Premiação: 

 

Serão classificados(as) para a fase final 05 (cinco) cavaleiros/amazonas, os(as) quais disputarão os títulos 

de Campeão(ã), Reservado(a) Campeão(ã) e 1º Prêmio das respectivas categorias. Após a classificação 

final, os árbitros realizarão os comentários sobre os concorrentes classificados nessa fase. O(A) 1º lugar 

será também o(a) Campeão(ã), o(a) 2º lugar será o(a) Reservado(a) Campeão(ã) e o(a) 3º lugar será o(a) 1º 

Prêmio. 


