Português

[world bucking bull futurity]
E

ste é um novo programa de eventos inovador, desenvolvido
de forma semelhante à Thoroughbred Breeders Cup, que
evoluiu nos últimos 30 anos para uma série multimilionária.
O conceito é iniciado pela inscrição de touros para uma
temporada de reprodução específica. Os donos de cada
touro reprodutor irá pagar uma taxa anual e nomear o touro
reprodutor de sua escolha naquela vaga. Por sua vez, toda
a progênie do touro reprodutor nomeado é elegível para
competir no The World Futurity, para aquele ano respeitado
(ou seja o touro reprodutor nomeado para uma temporada de
reprodução de 2022, torna todos os seus bezerros nascidos em
2023 elegíveis para competir no 2024 World Futurity. Falta de
pagamento de uma vaga touro produtor resulta na forfeitura
daquela vaga e será dado ao próximo criador na lista de espera.
Em um esforço para fornecer oportunidades lucrativas de
expansão para nossos parceiros em todo o mundo, o programa
está sendo promovido no Canadá, Austrália, Brasil, México,
e nos EUA. Outro do pagamento do Futurity, o programa
oferece prêmios substanciais de criador para os donos do touro
reprodutor e outro $50.000 em de dinheiro para cada país.

Nossa esperança é criar o maior evento de bolsa de touros
e um sistema de eventos que cumpra os seguintes objetivos
importantes para nossos criadores:
• Criar um evento com pagamentos que mudem as vidas
dos criadores.
•

Aumentar o valor de nossos touros / sêmen.

•

Aumentar o valor de nossos bezerros.

• Aumentar a conscientização e o envolvimento em
nossa indústria globalmente.
Este evento é projetado ter um milhão dolares no primeiro ano
de competição, no outono de 2024. Com base em pelo menos
100 touros inscritos e apenas 5 bezerros gerados por cada
touro, esse número será facilmente alcançável e possivelmente
ultrapassado.

MATRÍCULA DO TOURO
REPRODUTOR
Os touros reprodutores devem ser inscritos antes de 1º
de março de 2022 mediante o pagamento de US $ 5.000,
para que seus bezerros resultantes de 2023 sejam elegíveis
para serem nomeados. Touros reprodutores podem ser
inscritos individualmente, parcerias ou grupos. Os touros
reprodutores podem ser inscritos por outras entidades
mesmo que não seja o dono. Aos donos atuais será dado o
primeiro direito inscrever ou não seu touro, caso ele recuse,
ele dará o quem teiver interesse no público. (É importante
notar que quaisquer prêmios potenciais de touro serão
pagos a qualquer entidade que inscreveu o touro.) Os touros
podem ser inscritos mediante apresentação da ficha de
inscrição acompanhada do pagamento integral de $5.000,
ou em quatro parcelas iguais de $1.250, com vencimento nas
seguintes datas:
1.

1 de junho de 2021

2.

1 de setembro de 2021

3.

1 de dezembro de 2021

4.

1 de março de 2022

A inscrição será limitado aos primerios 100 touros
reprodutors que forem integralmente ou efetuarem a
primeira parcela da inscrição até o 1 de junho de 2021.

[

Visao Geral e Diretrizes

]

NOMEAÇÃO DE BEZERRO
Os bezerros devem nascer em 2023 e gerado por um touro inscritos. É
importante observar que, mesmo se um bezerro for vendido antes da
competição, quaisquer prêmios de criadores em potencial serão pagos ao
nomeador original. Os bezerros podem ser nomeados pela apresentação
do formulário de nomeação e pagamento de $50, no dia ou antes do 01
de junho de 2023. Continuando pagamentos de sustentação são devidos
como segue:
$250 no momento da inscrição, em ou antes de 01 de outubro de 2023
$500 para pagamento de sustentação em ou antes de 1º de
fevereiro de 2024
$1200 no momento da entrada, em ou antes de 1º de novembro de 2024
Para um total de $2.000
Nomeação tardia no dia ou antes do 01 de outubro para bezerros
que perdeu a nomeação originais será de $1300, além de todos os
pagamentos restantes
Nomeação tardia por 01 de fevereiro de 2024, será de $5000, mais o
pagamento de entrada restantes
A indicação suplementar no momento da inscrição, no dia ou antes
do 1 de novembro, pode ser feita por um pagamento de $20.000, que
inclui todas as taxas.

[

FORMATO DE COMPETENCIA

]

La descripción general del formato de la competencia
será la siguiente:
Este será una competencia(futurity) por video que
tendrá todos los pasos en su lugar para mantener la
integridad de la competencia. Una vez que se hayan
enviado las inscripciones finales, en el otoño de 2024,
se llevará a cabo la ronda de eliminación primaria.
Estas rondas iniciales de competencia se llevarán a
cabo en estadios certificados aprobados
con pasos y procedimientos
establecidos para asegurar que
se cumplan todas las reglas.
A partir de ese momento,
los videos se enviarán
a la ABBI para
que los juzgue
en el período
de tiempo
permitido. La
evaluación no se
limitará a los 4-6 jueces habituales. ABBI incorporará
muchos jueces y cada país tendrá un número mínimo
de representantes de jueces.
El 20% de los mejores toros pasará entonces a la
Ronda del Campeonato. Todo el dinero de el monto
se pagará con los resultados de esta ronda. Hay
algunos casos en los que un toro llegará a la ronda del
campeonato sin tener un puntaje de calificación en
el 20% superior para cumplir con el monto de control
individual. Cada país tendrá un monto adicional del
10% del total de la bolsa para pagar. En esta ronda
del campeonato, los toros serán reparados en arenas
certificadas aprobadas con un representante de ABBI
presente en el momento de la competencia.
Todos los animales que ganan dinero están sujetos
a pruebas de ADN, y de drogas igual los contratistas
una prueba de polígrafo(un detector de mentiras).

