
  REGULAMENTO COPA PÊGA NACIONAL DE MARCHA 2016/2017 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1° – Este regulamento tem como finalidade estabelecer as normas necessárias para a realização da Copa Pêga 

Nacional de Marcha com base em suas regras específicas, exigências e metodologias de julgamento. 

 

Art. 2º - A Copa Pêga Nacional de Marcha busca principalmente atender e assistir aos associados, além de fomentar 

o aperfeiçoamento da raça, mantendo para esse fim os registros estatísticos colhidos no evento. 

 

CAPÍTULO II – DA CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 

 

Art. 3º - Os três primeiros animais classificados nas categorias MARCHA PICADA, MULA JOVEM, BURRO, MULA 

ADULTA, MARCHA DIAGONALIZADA e INÉDITA – ENTRA S/ REGISTRO E SAI REGISTRADA nas etapas da Copa Pêga 

Nacional de Marcha estarão pré-classificados para a final. 

Parágrafo único - Os animais pré-classificados para a final estarão automaticamente dispensados da etapa seletiva, 

porém, poderá haver seletiva entre os animais classificados, dependendo do número de animais. 

 

Art. 4º - Os animais pré-classificados para a final da Copa Pêga Nacional de Marcha poderão participar de outras etapas 

da Copa, mas na hipótese de se classificarem entre os três primeiros novamente, os animais subsequentes substituirão 

o animal já pré-classificado.  

 

Art. 5º – Os animais que foram pré-classificados na categoria MULA JOVEM nas etapas da CPNM e que atingir a idade 

adulta (5 anos e 1 dia) até a final da Copa Pêga Nacional de Marcha, estará classificado para participar na categoria 

MULA ADULTA. 

 

CAPÍTULO III – DAS ETAPAS DA COPA PÊGA NACIONAL DE MARCHA 

 

Art. 6° - As etapas da Copa Pêga Nacional de Marcha tem como finalidade: 

 

I - Fomentar e desenvolver a seleção da Raça; 

II - Incentivar os julgamentos de muares e asininos da raça Pêga; 

III - Possibilitar a confrontação de animais de diferentes regiões do país, a fim de avaliar o desenvolvimento do criatório 

e o grau de melhoramento zootécnico da Raça; 

IV - Motivar os criadores, pelo espírito da sadia competição, a aprimorarem a qualidade de seus rebanhos; 

V - Proporcionar maior aproximação entre criadores e expositores, para troca de experiências e informações sobre a 

criação de muares e asininos; 

VI – Preservar e valorizar a marcha característica da raça; 

VII – Classificar os animais para a final que acontecerá durante a XXXII Enapêga – Aniversário de 70 anos da ABCJPêga. 

 

Art. 7º –O promotor do evento deverá proceder da seguinte forma: 

  

I –Preencher o formulário de Requerimento de participação para a Copa Pêga Nacional de Marcha com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência; 

II –Enviar para ABCJPêga, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do evento, os seguintes 

documentos, assinados pelos representantes do evento:  



a) Súmulas dos julgamentos assinados pelos árbitros, sem rasuras, contendo os nomes dos animais premiados, 

respectivos proprietários e muladeiros (apresentadores); 

b) Informações adicionais que a Diretoria da ABCJPêga considerarem importantes; 

IV - O responsável pelo evento deverá atender as seguintes obrigações: 

a) Divulgar o evento para o público em geral, especialmente autoridades e criadores; 

b) Deverá constar a logomarca da Pêga nos materiais de divulgação, bem como anunciar a realização da etapa 

da Copa Pêga Nacional de Marcha durante o concurso de marcha. 

 

CAPÍTULO IV – DO JULGAMENTO DOS ANIMAIS PRÉ-CLASSIFICADOS PARA A FINAL DA COPA PÊGA NACIONAL DE 

MARCHA 

 

Art. 8º – Os animais devidamente classificados nas etapas poderão participar da final da Copa Pêga Nacional de 

Marcha, devendo seus proprietários serem associados da Pêga ou se associarem no ato da inscrição. 

 

Art. 9º - Os eventos poderão seguir suas próprias regras de julgamento, contudo a final da Copa Pêga Nacional de 

Marcha seguirá os regulamentos da ABCJPêga. 

 

Art. 10º - Os animais classificados em qualquer das etapas da CPNM que não tenham registro, serão beneficiados com 

a isenção do emolumento de registro até a final da Copa Pêga Nacional de Marcha, desde que seu proprietário seja 

associado ou se associe. 

Parágrafo único: As taxas do técnico de registro não estão dispensadas. 

 

Art. 11º - Os animais pré-classificados nas etapas que não tinham registro e forem registrados antes da final, poderão 

se inscrever em qualquer categoria na final. 

 

Art. 12º - Os animais sem registro pré-classificados nas etapas e não forem registrados até a final, deverão 

obrigatoriamente participar da categoria INÉDITA – ENTRA S/ REGISTRO E SAI REGISTRADA, devendo seus 

proprietários ser associados ou se associarem no ato da inscrição. 

  

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13º – Os veredictos dos árbitros são definitivos e irrevogáveis.  

 

Art. 14º – O regulamento da CPNM poderá ser alterado por deliberação de 2 (dois) ou mais membros da Diretoria 

Executiva. 

 

Art.  15º – A ABCJPêga fica responsável por colaborar na divulgação do evento publicando o evento no seu site oficial, 

em suas redes sociais, e disponibilização de etiquetas dos associados para envio de mala de direta. 

 

Art. 16º - A grande final da Copa Pêga Nacional de Marcha acontecerá em 2017 durante a XXXII Enapêga em 

comemoração do aniversário de 70 anos da ABCJPêga, no Parque de Exposições Bolívar de Andrade (Gameleira) em 

Belo Horizonte – MG. 

 

Texto aprovado pela Diretoria em reunião realizada no dia 02 de agosto de 2016. 
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