
Incentivo 1ºLeilão Touros  

Cia. Juliano Domingos  

Incentivo 

Futurity: 

Os touros vendidos no leilão tem a opção de pular na última etapa do Campeonato Jovens 

Touros de 2021 na categoria Futurity para disputar entre eles a premiação de 5.000,00 essa 

premiação é somente para os touros comercializados no leilão da Cia. Juliano Domingos 

Premiação  

1º 3.000,00 + Fivela Importada  

2º 1.500,00 

3º 500,00 

Os touros disputam 2 prêmios o título de campeão da última etapa Jovens Touros e o título de 

campeão do Incentivo da Cia. JD 

O comprador terá que pagar a inscrição da última etapa para a Jovens Touros  

O comprador deve se afiliar a Jovens Touros para que seus animas pulem na última etapa  

O comprador pode participar o ano todo na categoria Futurity no campeonato Jovens touros 

ou qualquer outro campeonato mas só a nota da última etapa do campeonato Jovens Touros 

valerá para concorrer o incentivo  

Se o touro subir de categoria no decorrer do ano ele não pode participar do incentivo 

O touro que não estiver com pagamento em dias não pode participar do incentivo  

Todo touro deve ser inscrito com seu número além do nome se tiver  

A Cia. Juliano Domingos não se responsabiliza por acidentes durante a competição do 

incentivo 

 

 

 



Classic: 

Os touros vendidos no leilão tem a opção de pular na última etapa do Campeonato Jovens 

Touros de 2021 na categoria Classic para disputar entre eles a premiação de 5.000,00 essa 

premiação é somente para os touros comercializados no leilão da Cia. Juliano Domingos 

Premiação: 

1º 3.000,00 + Fivela Importada  

2º 1.500,00 

3º 500,00 

Os touros disputam 2 prêmios o título de campeão da última etapa Jovens Touros e o título de 

campeão do Incentivo  

 

O comprador terá que pagar a inscrição da última etapa para a Jovens Touros  

 

O comprador deve se afiliar a Jovens Touros para que seus animas pulem na última etapa  

 

O comprador pode participar o ano todo na categoria Classic no campeonato Jovens Touros ou 

qualquer outro campeonato mas só a nota da última etapa do campeonato Jovens Touros 

valerá para concorrer o incentivo  

 

O touro que não estiver com pagamento em dias não pode participar do incentivo  

 

Todo touro deve ser inscrito com seu número além do nome se tiver  

 

A Cia. Juliano Domingos não se responsabiliza por acidentes durante a competição do 

incentivo 

 


