
 
          

Perguntas Mais Frequentes 

       

● O que é Tomorrow’s Legends?  What is Tomorrow’s Legends? 

a. Programa de incentivo que expande possibilidades para os criadores e proprietários. 

Tomorrow’s Legends is a Stallion Incentive Program that expands possibilities for Breeders and 

Stallion Owners. 

b. Oferece premiações bônus em dinheiro para os competidores em provas de três 

tambores. It offers bonus payouts for competitors in barrel races. 

       

● Como funciona o programa de incentivo? How Does a Stallion Incentive 

Work? 

          

i. O proprietário do garanhão inscreve seus garanhões anualmente no 

incentivo. Stallion Owners may enroll their stallion annually in the Incentive. 

ii. Os filhos/as destes garanhões passam a ser elegíveis a se inscrever na TL.  

The offspring of the stallion become eligible to enroll in TL. 

           

iii. Os filhos pagam uma Taxa Única - uma vez só, e automaticamente 

competem pelas premiações bônus TL em qualquer prova que a TL oferecer 

premiação bônus, sem pagar nenhuma taxa adicional, por toda vida do 

animal . Offspring pay a One-time fee and automatically compete for TL payouts 

at the events TL is offering a TL payout, for no additional fees, for all life. 

           

iv. Os cavalos inscritos na TL que se classificarem, ganharão a premiação em 

dinheiro, que será distribuída entre: o atual proprietário do cavalo, o 

proprietário do garanhão e a pessoa que inscreveu o cavalo no programa TL 

Horses that place win TL money that is paid to the current horse owner, the Stallion 

owner, and the nominator of the horse. 

           

           

  

  

         

● Quem ganha a premiação? Who gets paid? 

  



 
i. 40% da premiação vai para o atual proprietário do cavalo. Current Horse 

 Owner – receives 40% of the payout 

           

ii. 20% da premiação vai para o proprietário do garanhão. Stallion Owner 

Receives 20% of the payout 

           

iii. 40% da premiação vai para a pessoa que inscreveu o cavalo no programa. 

Nominator – receives 40% of the payout 

           

              

    

● Quanto cada pessoa recebe em dinheiro? How much does each 

person get paid? 

         

Por exemplo, para premiações de R$50.000 reais a classificação é em 4D (cada D vai de 1˚ 

a 5˚ lugar  com  ½ segundo entre os D’s)  For example the R$50,000 payout is in 4D format 

(each D goes from 1st to 5th - with ½ second splits)  

★ R$3750 reais para o primeiro lugar de cada D (são 4D). R$3750 Total to 1st place in 

each D (it is 4D) 

★  R$ 1500 reais para o proprietário do cavalo Horse Owner – R$1500 

★ R$ 750 reais para o proprietário do garanhão Stallion Owner – R$750 

★ R$ 1500 reais para a pessoa que inscreveu cavalo no programa Nominator – R$1500 

         

              

● Como funciona a classificação? How does the classification work? 

 

A. A TL oferece um Novo formato onde todos os cavalos inscritos no programa, em 

todas as categorias da prova, podem competir pela premiação! TL offers a new 

format where all horses from all classes at an event can compete for the TL payout!  

 

B. Nós pegamos todos os tempos dos cavalos inscritos no programa, em todas as 

categorias que ele corre na prova. Selecionamos o tempo mais baixo de cada 

cavalo mais rápido do cavalo e juntamos em uma classificação da TL. Nesta 

classificação, o mesmo cavalo não pode classificar mais de uma vez. We take all the 

times from horses enrolled in TL, in all classes he will be running at the event. We select 



 
the fastest time of each horse and compile results. The same horse cannot win multiple 

times at one event. 

 

● Benefícios para os proprietários de garanhões? Benefits for Stallion Owner? 

 

1. Presenca de marketing Nacionalmente e internacionalmente National & 

International Marketing Presence 

 

2.  Publicidade do seu garanhão nas mídias sociais, transmissão pela internet, 

flyers e e-mails. Publicações - revista barrel horse news, matérias de três 

tambores, etc.. Advertising your stallion on social media, webcasts, printed & e-

mailed publications – Barrel Horse News, Barrel Racing Report, etc. 

 

3. Premiações bônus apenas para os cavalos inscritos no programa , isto 

significa maior ganho em dinheiro para o seu produtor. Added Payouts only 

for eligible horses means Added Sire Earnings for your stallion! 

 

4. Proprietários de garanhões recebem 20% - então se o filho/a do seu 

garanhão classifica, você recebe dinheiro por isso. Stallion Owners receive 

20% of the Payout – so as your offspring win, you receive some of the money. 

 

5. Cavalos inscritos PODEM COMPETIR PELA PREMIAÇÃO! Então se o seu 

garanhão ainda compete você pode também competir pelas premiações da 

TL. O que significa acumular dinheiro em ganhos para o seu garanhão. 

Enrolled Stallions CAN COMPETE FOR THE PAYOUTS! So if you are still 

competing on your stallion you can win the TL Payouts too! Which means added 

earnings on your stallion! 

         

             

     

     

      



 
       

        

● Benefícios como Criador? Benefits as a breeder? 

       

1. A medida que vc escolhe qual produtor colocar com suas éguas, escolhendo um 

Garanhão TL faz com que você ofereça mais oportunidades de premiações bônus 

em dinheiro para esse potro quando vir a competir.  As you choose who to breed your 

mares to, choose a TL Stallion this allows for more money for your foals to compete 

 for – which means 

 

2. Adiciona-se registro de ganhos em dinheiro para suas produtoras (aumentando a 

quantia em dinheiro de produtora) Added Produce Record for your mares (increasing 

money to produce record)! 

 

3. Eventualmente maior valor agregado para seus potros, a medida que compradores 

procuram por potros (inscritos na TL) pois a égua em questão tem produzido mais 

potros com maior acúmulo de dinheiro. Pelo motivo desses potros serem elegíveis 

para competir por maiores premiações em dinheiro comparado aos potros que não 

estão inscritos no incentivo. Eventually higher prices for your foals, as buyers seek 

them out because the mare has produced more money earners and because the foal itself 

is eligible for more money versus foals not in the incentive. 

 

4. Se você escolher inscrever um potro na TL , você irá receber 40% da premiação - 

sempre que ele ganhar as premiações bônus da TL - não importa quem for o 

proprietário do cavalo. If you choose to Nominate your eligible foal to TL, you will receive 

40% of the payout as long as the horse wins TL Money – no matter who owns the horse! 

      

     

     

      

● Benefícios como Proprietário? Benefits as an Owner? 

 

1. TL oferece premiações bônus em dinheiro em eventos que você já vai 

competir sem inscrição adicional. TL adds payouts to events you are already 

attending for no additional fee! 

 

2. Seu cavalo/égua pode ganhar mais dinheiro e não te custa nada contanto 

que ele/a tenha sido inscrito no programa. Your horse is eligible to win more 

money and it doesn’t cost you anything as long as they are enrolled.  

 



 
3. Se ele/a não estiver inscrito/a e você optar por inscrevê-lo/a, ele/a será 

elegível e você receberá 40% por ser o/a proprietário/a além dos 40% por ser 

a pessoa responsável pela inscrição ( sendo um total de 80% da premiação) 

If they are not enrolled and you choose to enroll them, then they are eligible and 

you will receive the Owner 40% and the Nominator 40% of the payout (80% total) 

 

4. Depois que você vender este animal e ele/a vier a ganhar premiação da TL 

com outra pessoa - por você ter sido a pessoa responsável pela inscrição 

no programa você irá sempre receber os 40% da premiação.  After you sell 

the horse and it wins TL money with someone else – as the nominator you will 

always receive the 40% of the payouts. 

         

         

            

● Quanto custa para filiar um garanhão no programa? What does it cost to 

enroll a stallion? 

 

1. R$ 5.000 mil reais anuais. - R$5000 Annually      

 # Mas descontos serão gerados na renovação baseados no número de 

potros inscritos. However, credits apply to the Renewal based on # of foals enrolled 

         

- 100 reais por potro após os 25 primeiros a se inscreverem - geram um crédito de 

R$100 por potro inscrito, descontados na anuidade do ano seguinte. Credit per foal 

after the first 25 enroll. 

 

 

● Quanto custa para inscrever um potro/cavalo/égua? What does it cost to 

enroll a foal/horse? 

 

1. R$ 1.000 Mil reais de taxa única. One Time  

 

 

 

● Como eu faço para inscrever? How do I enroll? 

 

1. Online no site Online at www.tomorrowslegendsllc.com  

2. Contate Natasha Cesar. 

      



 
     

    

   

 


