
TOMORROW'S LEGENDS  

SOBRE NÓS 

MUDANDO O JOGO

Nossa missão é expandir possibilidades para criadores e proprietários de garanhões enquanto
aumentamos as premiações em dinheiro para os competidores. TL é um programa de incentivo
único que oferece premiações em dinheiro em provas que já possuem premiação garantida por
todo Estados Unidos, Brazil, Canada e Europa. Estamos muito felizes em ser o primeiro e único

incentivo que oferece premiação em dinheiro em eventos internacionais

PREMIAÇÃO PARALELA 
EM DINHEIRO 

PROVAS EM 2021 INSCRIÇÃO DO POTRO 

Oferecemos premiações
paralelas em dinheiro em provas

reconhecidas - sem nenhum
pagamento de inscrição adicional 

 5 Provas na categoria aberta nos
Estados Unidos 

2 Potros do futuro nos Estados
Unidos   

3 Provas Internacionais no Brazil,
Canada e Italia 

um único valor de R$ 1.000 reais que
vence quando o potro fizer um ano de

idade 
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SOBRE NÓS
INFORMAÇÃO SOBRE GARANHÕES 

R$5.000 reais de valor de inscrição do 
Créditos serão gerados no segundo ano de inscrição 

baseados no número de potros inscritos 
R$100 reais de crédito por potro (após 25 primeiros) todos os
anos. 
Por exemplo: Em 2022, se 50 - potros 2021 se inscreverem, o
garanhão receberá um crédito de R$2.500 reais descontados
no valor de inscrição de 2023. Então este garanhão pagará
somente R$2.500 reais de valor de inscrição no segundo ano. 

Garanhões inscritos no programa podem competir pela premiação
paralela em dinheiro da TL 
Todas as premiações em dinheiro da TL são reportados para
Equistat 
As premiações paralelas em dinheiro da TL ocorrem no mundo
todo - Estados Unidos, Canada, Brazil & Europa 
Todos os valores de inscrições pagos permanecem com o País de
origem para premiações em dinheiro. Por exemplo, o valor de
inscrição de um garanhão brazileiro é computado somente para
premiações paralelas em dinheiro brasileiras, no entanto o valor
de inscrição de um potro que se inscrever nos Estados Unidos
(potro deste garanhão brazileiro) - este valor de inscrição é
computado para premiações paralelas em dinheiro nos Estados
Unidos  
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BENEFÍCIOS PARA GARANHÕES JOVENS 

BENEFÍCIOS PARA GARANHÕES JOVENS  
Baixo valor de inscrição de R$5.000, 
sem número de potros mínimos para participação, 
Sem Lista de Espera, 
presença de marketing Nacional & Internacional 
mesmo se você não envia semen internacionalmente ou se não
vende filhos internacionalmente, eles são elegíveis para as
premiações paralelas em dinheiro!
 Premiação paralela para Garanhões Jovens *Novidade em
2022 - 

Premiação paralela extra em dinheiro somente para filhos
dos garanhões que tiverem geração de potros de 3 anos ou
menos, competirão! 

Limitada Premiação paralela *Novidade em 2022 - 
Premiação paralela extra em dinheiro para filhos dos
garanhões que cobrem 15 ou menos éguas por ano! - este
benefício será concedido para qualquer idade de produtor
e qualquer idade de filhos (não somente para garanhões
Jovens).

  *Garanhões inscritos não competem pela Premiação paralela
para Garanhões Jovens ou Limitada Premiação paralela - Estas
são somente para filhos de garanhões.
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INFORMAÇÃO SOBRE POTROS 

Um único valor de R$1.000 reais de inscrição de potro
Que vence quando o potro fizer 1 ano de idade 
Sem nenhum pagamento de inscrição adicional - O potro se torna
elegível por toda sua vida 
Competir pelas premiações paralelas em dinheiro da TL, em
eventos por todo o mundo. 
Entrar em Eventos - checar a Tabela da TL referente a
organizadores. Entrar em Preencher formulário. Entrar no Site da
TL. 
Todas as premiações em dinheiro da TL são reportadas para a
Equistat.
Premiações paralelas em dinheiro da TL acontecem por todo o
mundo - Estados Unidos, Brazil, Canada & Europa. Todo o dinheiro
das inscrições fica no País de origem para premiações em dinheiro
- exemplo, valor de inscrição de potro brazileiro é computada para
premiações brazileiras em dinheiro 
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INFORMAÇÕES SOBRE PROVAS 

Premiações em dinheiro da TL são premiações paralelas em provas
reconhecidas. 

Provas de Potros do futuro nos Estados Unidos (2) em 2021
Premiações paralelas em dinheiro de $25.000 dólares em cada
prova.
      — Glacier Chaser Classic em Kalispell, Montana - 
      — Indiana Futurity, em Edinburgh, Indiana 
. Provas nas categorias abertas nos Estados Unidos (5) em 2021
$25.000 de premiação paralela em cada
       — Chalee Memorial - Cloverdale, Indiana
       — Royal Crown Race - Rock Springs, Wyoming
       — The New D - Bryan, Texas
       — Lucky Dog Productions -Texarkana, Arkansas
       —  Fiddler’s Turkey Run - Ocala, Florida 
Internacionais (3) em 2021 premiações em dinheiro ‘’a ser
definida’’
       — The Big Bang - Sundre, Alberta Canada  
       — Copa Avare NBHA - Avare. São Paulo Brazil 
       — Campionato Italiano - Cattolica, Emilia-Romagna Italy

  SEM Nenhum Pagamento de Inscrição Adicional 
Cavalos inscritos são elegíveis por toda sua vida.  
Premiações paralelas em dinheiro da TL acontecem por todo o
mundo - Estados Unidos, Brazil, Canada & Europa. 
Todo o dinheiro das inscrições fica no País de origem para
premiações em dinheiro - exemplo, valor de inscrição de potro
americano é computado para premiações americanas em dinheiro,
valor de inscrição de potro canadense é computado para
premiações canadenses em dinheiro.
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INFORMAÇÕES SOBRE PROVAS 

No Brazil - A TL está oferecendo um formato de conceito inédito e
novo Brazil! Qualquer cavalo inscrito em qualquer categoria na
prova pode competir pela premiação paralela em dinheiro da TL. O
organizador da prova irá enviar todos os resultados da prova e a TL
irá distribuir sua premiação em dinheiro, de acordo com o
resultado da prova toda, incluindo todos os tempos de todos os
cavalos elegíveis!
Premiações paralelas no formato 4D com ½ segundo de diferença
(por exemplo se o tempo de 15.0 ganha no 1D, o tempo de 15.5
ganha no 2D, o tempo de 16.0 ganha no 3D e o tempo de 16.5
ganha no 4D 
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INFORMAÇÕES DE PREMIAÇÕES EM DINHEIRO 

UM INCENTIVO PARA TODOS MUDANDO O JOGO

Porcentagem das premiações em dinheiro da TL
para 

Proprietários 40% 
Garanhões 20% 
Pessoa Responsável por inscrever 40% 
* A pessoa responsável por inscrever deve
possuir o cavalo quando fizer a inscrição. Uma
vez que estiver inscrito, a pessoa que
inscreveu irá sempre receber 40% dos ganhos
(mesmo se o cavalo for vendido) 

O número de provas e
o valor das

premiações paralelas
em dinheiro vão

aumentar `a medida
que mais cavalos se

inscreverem no
programa.


