REGULAMENTO DE CONCENTRAÇÕES DE MACHOS

Art. 1° - Toda concentração deverá ser agendada na ABCCC, por um Núcleo de
Criadores de Cavalos Crioulos, no prazo máximo de 30 dias antes do evento.

Art. 2º - O custo de serviço técnico da concentração de machos será de duas
(02) visitas técnicas, sendo este valor dividido pelo número de animais
apresentados.

Art. 3º - Será permitida a apresentação de machos inteiros com idade mínima de
dois anos completos, sem exigência de idade máxima.

Art. 4° - O Conselho Deliberativo Técnico (CDT) indicará o técnico responsável
por realizar a concentração.

Art. 5°- A concentração deverá ser realizada em local público.
Parágrafo Único - Concentrações realizadas em local particular devem ser
autorizadas pelo Conselho Deliberativo Técnico (CDT) e deverá ter no mínimo
cinco expositores.

Art. 6° - Na admissão da concentração de machos deve ser apresentado o
registro provisório original do animal e chave de atendimento técnico.
§ 1º - Caso o animal seja apresentado por um terceiro, este deverá apresentar
uma autorização do proprietário do animal.
§ 2º - A chave de atendimento técnico deve ser gerada pelo proprietário do
animal, na Área Restrita do site abccc.com.br.

Art. 7° - Após o término da admissão e início da avaliação dos animais presentes,
não serão aceitos mais animais.

Art. 8° - Não é permitido ao ginete o uso de chinelo, alpargatas ou botinas em
qualquer etapa da concentração.

Art. 9º - Os animais devem ser apresentados com artefatos fabricados de couro,
sendo proibido outro tipo de material.

Art. 10 - Na admissão e durante a concentração de machos não serão aceitos
animais pintados, com excesso de casco, ferraduras modificadas em busca de
maior altura, maquiados ou que apresentem algum artifício adulterado.
Parágrafo Único - Caso o animal se enquadre em algum item deste artigo, o
documento do mesmo deverá ser retido e encaminhado ao Superintende do
Registro Genealógico para conhecimento e avaliação do Conselho Deliberativo
Técnico (CDT).

Art. 11 - Caso não tenha animais na concentração de machos, o Núcleo de
Criadores de Cavalos Crioulos responsável pelo evento deverá ressarcir as
despesas de deslocamento do técnico.

Art. 12 - Caso aprazado, o animal só poderá ser reapresentado em nova
concentração de machos no prazo mínimo de 30 dias.

Art. 13 - Os defeitos adquiridos deveram ser comunicados e levados à avaliação
do Conselho Deliberativo Técnico (CDT) antes da apresentação do animal na
concentração de machos.

Art. 14 - Serão excluídos da concentração:
§ 1º - Os animais que não se apresentarem nos locais e horários estipulados
pelo organizador do evento.
§ 2º - Os animais que não apresentarem mansidão, temperamento e docilidade
suficientes para serem submetidos à apreciação do técnico.
§ 3º - Os animais cujos proprietários, tratadores, veterinários ou ginetes
apresentarem comportamento desrespeitoso, desleal ou antidesportivo para
com o técnico, participantes ou expectadores da concentração de machos.

Art. 15 - Os animais devem ser marcados em local reservado e com somente a
presença do técnico, tratador e proprietário responsável pelo animal.

Art. 16 - Casos omissos a este regulamento será decidido pelo Conselho
Deliberativo Técnico (CDT).

