
 

  

  

 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

da Copa Pêga Nacional de Marcha de Muares com base em suas regras específicas. 

 

Art. 2º - A Copa Pêga Nacional de Marcha de Muares terá etapas classificatórias em eventos 

chancelados pela ABCJPÊGA que irão classificar o(a) Campeão(a) e Reservado(a) Campeão(a) de 

cada categoria para disputar a final. 

 

Art. 3º - A final da Copa Pêga Nacional de Marcha de Muares acontecerá entre junho e julho de 

2020 durante a 35ª ENAPÊGA. 

 

 

CAPÍTULO II – DA CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS PARA A FINAL DA COPA PÊGA NACIONAL DE MARCHA 

DE MUARES 

 

 

Art. 4º - Para se classificarem para final, os muares deverão constar na súmula oficial de julgamento 

a ser assinada pelo árbitro da prova chancelada. 

 

Art. 5º - Estarão classificados para a final o(a) Campeão(a) e Reservado(a) Campeão(a) registrados 

nas seguintes categorias: 

 

I – MUAR MARCHA PICADA: Categoria única independente de idade 

II - MULA DENTE DE LEITE: a partir de 3 anos e 1 dia e até 5 anos de idade (marcha de centro ou 

marcha batida) 

III – BURRO DENTE DE LEITE: a partir de 3 anos e 1 dia e até 5 anos de idade (marcha de centro ou 

marcha batida) 

IV - MULA JOVEM:  A partir de 5 anos e 1 dia e até 7 anos de idade (marcha de centro ou marcha 

batida) 

V – MULA ADULTA: Acima de 7 anos de idade (marcha de centro ou batida) 

VI – BURRO: A partir de 5 anos e 1 dia (marcha de centro ou marcha batida) 

VII - MUAR MARCHA DIAGONALIZADA: Categoria única independente de idade 

VIII - MUAR INÉDITO: Categoria única independente de idade (marcha de centro ou marcha batida), 

para animais sem registro nas provas chanceladas e que serão registrados durante a etapa final. 

 

Parágrafo único – Podem participar da categoria INÉDITO somente os animais registrados no Parque, 

durante a etapa final, sendo obrigatório que estes animais participarem da seletiva. 

 

Art. 6º - Os animais classificados para a final poderão participar de outras etapas classificatórias. 
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CAPÍTULO III – DA FINAL DA COPA PÊGA NACIONAL DE MARCHA DE MUARES 

 

Art. 7º -  Os animais classificados para a final estarão dispensados da etapa seletiva, desde que na 

final tenha mais de 15 animais inscritos na categoria. 

Parágrafo Primeiro: Os muares inscritos na categoria muar inédito não estarão dispensados de 

participar da etapa seletiva. 

Parágrafo Segundo: Dependendo do número de animais, a categoria pode ser feita em duas 

baterias. 

 

Art. 5º - Em todas as categorias será observada a idade que consta no certificado do muar, bem 

como a cronologia dentária.  

 

Art. 6º - Os animais classificados que atingirem a idade de outra categoria até a final, irão participar 

na categoria correspondente a sua idade na data da 35ª ENAPÊGA. 

 

Art. 7º - Para se inscrever na final, todos muares deverão estar registrados (com exceção do Muar 

Inédito) e seus proprietários devem ser associados ou se associarem no ato da inscrição. Todos 

participantes deverão estar em dia com a Associação.  

 

Art. 8º - A final da Copa Pêga Nacional de Marcha de Muares seguirá na íntegra os regulamentos 

da ABCJPÊGA, bem como normas de arreamento e ferrageamento. 

 

 

CAPÍTULO IV – DAS OBRIGAÇÕES E CONTRAPARTIDAS AOS PROMOTORES DOS EVENTOS CHANCELADOS 

 

Art. 9º – Obrigações do promotor do evento chancelado: 

  

I –Enviar para a Associação o Requerimento de chancela para Etapa Classificatória da Copa Pêga 

Nacional de Marcha de Muares até 30 dias antes da realização do evento (ANEXO I); 

 

II –Constar nos materiais de divulgação a logomarca da ABCJPÊGA como apoiador do evento, bem 

como ser anunciado no microfone a realização da etapa classificatória da Copa Pêga Nacional de 

Marcha de Muares, durante o julgamento; 

 

III – Contratar preferencialmente Árbitro Oficial da ABCJPÊGA à sua escolha para o julgamento do 

concurso de marcha de muares, sendo suas despesas custeadas pelo promotor do evento; 

Parágrafo Único: A ABCJPÊGA não se responsabiliza pelo julgamento feito por árbitro não 

pertencente ao quadro oficial da instituição, sendo de total responsabilidade do promotor do 

evento o julgamento da prova; 

 

VI - Enviar para ABCJPÊGA, dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias após a realização do evento a 

(s) súmula (s) de julgamento assinada (s) pelo árbitro, sem rasuras, contendo os NOMES COMPLETOS 

dos proprietários, dos respectivos animais premiados e apresentadores (ANEXO II); 

 

 

 



 

 

 

Art. 10º – Contrapartidas ao promotor do evento chancelado: 

 

I – A ABCJPÊGA irá indicar um inspetor de registro habilitado a registrar e chipar os muares presentes 

no evento.  

Parágrafo Único: O promotor do evento deverá fornecer local adequado para se proceder os 

registros (marcar e chipar); 

 

II – A ABCJPÊGA fica responsável por colaborar na divulgação do evento publicando o evento no 

seu site oficial, em suas redes sociais e disparo de e-mail marketing; 

 

III - A ABCJPÊGA disponibilizará bandeira e banner para ser colocado no evento, fazendo referência 

a chancela da Associação. 

 

IV – A ABCJPÊGA irá contribuir com R$ 500,00 (quinhentos) reais para o fomento das provas 

chanceladas, a serem pagos somente após todas obrigações serem devidamente cumpridas. 

 

 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11º – Os veredictos dos árbitros são definitivos e irrevogáveis.  

 

Art. 12º - Animais sem registro e chip não entram em pista na Etapa Final realizada na 35ª ENAPÊGA. 

 

Art. 13º - Animais registrados no parque, durante a Nacional, deverão obrigatoriamente participar 

da etapa seletiva. 

 

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

membros da Diretoria Executiva da ABCJPÊGA. 

 

 

Texto aprovado pela Diretoria em reunião realizada no dia 03 de setembro de 2019 
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Solicito a realização da CHANCELA  

 

Promotor (a) do Evento:__________________________________________________________________________ 

Telefones:___________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Nome do Evento:________________________________________________________________________________ 

Local:_______________________________________________________ 

Período do evento:__________________________________________ 

Data do (s) julgamento (s):___________________________________ 

O evento é: .........Misto 

.........Especializado da raça Pêga 

.........Especializado da raça Pêga com participação de outras raças  

 

Número previsto de expositores:................................................................................................. 

Número previsto de animais participantes:............................................................................... 

Árbitro (s):....................................................................................................................................... 

 

Dados Bancários para recebimento do Apoio (Titular, CPF ou CNPJ, Banco, Agência, nº Conta 

Corrente):_______________________________________________________________________________________ 

 

 

AO ASSINAR ESTE REQUERIMENTO, ESTOU CIENTE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS CONTRAPARTIDAS 

PELA CHANCELA DA ABCJPÊGA. 

 

ASSINATURA: _________________________________ 

 

____________________________, _______ de ____________________ de _________ 

 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE CHANCELA PARA ETAPA CLASSIFICATÓRIA DA COPA PÊGA 

NACIONAL DE MARCHA DE MUARES 


