I CONCURSO NACIONAL DE GUASQUEIROS

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos - ABCCC apresenta o I Concurso
Nacional de Guasqueiros que tem por objetivo a promoção da valorização dos profissionais
que produzem artigos em couro cru com características gaúchas.

1.
DA DATA E LOCAL
1.1. O concurso será realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2019 no Parque de
Exposições Assis Brasil em Esteio/RS, durante a Final do Freio do Proprietário e Inclusão
de Ouro.
2. DAS CATEGORIAS
2.1. Haverá três categorias no concurso: Buçal de Luxo, Buçal de Serviço e Peça de Livre
Escolha.
3.
DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas das 14h do dia 16/07/2019 até às 23h59 do dia
09/09/2019
através
do
site
oficial
da
ABCCC,
disponível
em
http://www.cavalocrioulo.org.br/eventos/inscricoes.
3.2. O valor das inscrições será de R$150,00 por concorrente.
3.3. Após a realização da inscrição pelo site, o concorrente deverá encaminhar para
gabrielai@abccc.com.br as categorias que irá participar e sua história como guasqueiro.
3.4. A inscrição estará deferida somente após a confirmação por e-mail enviada por
gabrielai@abccc.com.br.
3.5. Inscrições não pagas até o vencimento do boleto expiram, perdendo sua validade.
3.6. É limitada a participação de no máximo 20 participantes.
3.7. Os inscritos que excederem o número pré-determinado de vagas serão considerados
suplentes, podendo a ABCCC entrar em contato através do telefone e e-mail inseridos na
inscrição e chamá-los até o dia 19/09/2019 para participar do concurso em caso de vagas
remanescentes.
3.8. Somente os suplentes com inscrições pagas serão chamados em caso de vagas
remanescentes.
3.9. O critério de desempate em todos os casos será o momento da inscrição, ou seja,
quem for inscrito primeiro tem a preferência.
4.
DAS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Cada concorrente deverá participar de no mínimo duas categorias, sendo que uma
delas deverá ser a Peça de Livre Escolha. Também é permitida a participação em todas as
categorias disponíveis

4.2. A cada concorrente será destinado um espaço individual para exposição de suas
peças onde os mesmos deverão se apresentar até às 08h do dia 27/09/2019 e o espaço
deverá estar pronto até às 12h do mesmo dia.
4.3. Os concorrentes deverão apresentar suas peças prontas no espaço destinado a
cada um, identificando quais são as participantes do concurso.
4.4. É permitida a exposição de peças para mostra e livre comércio.
4.5. As peças participantes do concurso poderão ser comercializadas, entretanto deverão
estar à disposição do evento até seu encerramento.
4.6. As peças serão julgadas de acordo com os critérios citados no item 5.

5.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.1. A comissão avaliadora será composta por três membros, sendo no mínimo 1 técnico.
5.2. Os membros da comissão avaliadora serão divulgados em todos os canais oficiais
da ABCCC até a data do evento.
5.3. A comissão avaliadora é soberana em sua decisão.
5.4. Os critérios de avaliação serão os seguintes:
Matéria Prima: O material utilizado deverá ser predominantemente couro cru / Qualidade
e adequação da matéria prima à peça e às técnicas empregadas na confecção / A detecção
de aditivos químicos no couro base que resultem em efeito de curtume implicará na
desclassificação sumária da peça, como por exemplo “pedra ume” no couro bovino.
Metais: Será permitida a utilização dos metais ouro, prata, alpaca, bronze, aço preto e aço
inox, sendo o último permitido somente em argolas, estribos e fivelas.
Técnica: Equilíbrio estético vs. Funcionalidade: os elementos com finalidades estéticas são
de livre escolha, mas não devem prejudicar a funcionalidade e resistência características
de cada peça / Coerência na escolha das técnicas a serem empregadas nas peças /
Criatividade.
6.
PREMIAÇÃO
6.1. Os concorrentes classificados como 1º e 2º lugar de cada categoria receberão troféu
e escarapela como premiação.
6.2. Todos os concorrentes receberão certificado de participação.
7.
DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A ABCCC disponibilizará gratuitamente uma vaga no camping para cada concorrente
do concurso.
7.2. Cada concorrente receberá dois tickets alimentação para almoço nos dias 27 e 28
de setembro de 2019 que devem ser retirados no escritório administrativo da ABCCC.
7.3. Dúvidas podem ser retiradas através do telefone (53) 3284-1450 ou e-mail
eventos@abccc.com.br.

