
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova em 2 Ds 

Das Eliminatórias (manhã) 

Ocorrerão na Pista Coberta da Hípica do Parque do Peão 

As competidoras participarão de uma eliminatória pela manhã. Os dez melhores tempos do 1 D e 
os 05 (cinco) melhores tempos do 2 D, de cada eliminatória, classificam-se para noite (semifinal).  

Caso a competidora faça uma passada extra, valerá o menor tempo das 02 (duas) passadas, não se 
classificará com 2 tempos para a noite. 

 Da semifinal (noite): 

1D - Classificam-se as 04 (quatro) menores somatórias de quinta-feira, as 3 menores somatórias de 
sexta-feira e as 3 menores somatórias de sábado (eliminatória e semifinal). Classificando assim as 
10 finalistas que disputarão a grande final no Domingo.  Em caso de empate nas somatórias, o 
critério de desempate será o tempo obtido na classificatória (hípica). 

2D - Classificam-se as 02 (duas) menores somatórias de quinta-feira, as 2 menores somatórias de 
sexta-feira e 1 (uma) menor somatória de sábado (eliminatória e semifinal). Classificando assim as 
05 finalistas que disputarão a grande final no Domingo. Em caso de empate nas somatórias, o 
critério de desempate será o tempo obtido na classificatória (hípica). 

Da Grande Final (25/08/19): 

Na final também entrará na disputa a Campeã do Campeonato Barretos que tem vaga garantida, 
dessa forma a d9isputa será entre 16 competidoras, sendo 11 (onze) no 1 D e 5 (cinco) no 2D.  

Único: A competidora classificada pelo Campeonato Barretos, caso venha participar das 
eliminatórias e semifinais e obter classificação, poderá entrar 2 (duas) vezes na final, desde que com 
o mesmo animal. 



Será consagrada Campeã do Rodeio internacional de Barretos 2019, a menor somatória de 03 (três) 
tempos - Eliminatória (manhã), Semifinal (noite) e final (domingo). Em caso de empate nas 
somatórias, o critério de desempate será o tempo obtido na classificatória (hípica). 

O animal classificado para a final deve ser o mesmo que disputou a semifinal (noite). A troca de 
animal só será permitida com laudo e vistoria do veterinário do evento.  

Disposições Gerais  

Peso mínimo de 65 quilos. Obrigatório o uso de traje completo (competidora e treinador), nas 
semifinais e finais, nas eliminatórias (hípica) o uso de boné será permitido. 

Embocaduras Liberadas (exceto bocais com quina e ponta e gamarras de aço mesmo que 
encapadas). As barbelas deverão ser regulares e assentadas de forma correta na mandíbula do 
animal (não podem estar torcidas).  

Os reparos serão feitos a cada 5 concorrentes. 

Caso alguma competidora troque deliberadamente de animal no decorrer da prova, será 
desclassificada, 

Conduta antiesportiva, inconveniente e desrespeitosa, acarretará em desclassificação. 

Em caso de falha na fotocélula a competidora voltará no final da categoria, entretanto caso tenha 
derrubado algum tambor, voltara com a penalidade de 5 segundos.  

Competidoras com dois cavalos, apenas 1 (um) será classificado. 

O conjunto nas eliminatórias será o mesmo na semifinal e final 

Passada extra: Permitidas apenas para os cavalos que fizeram inscrições (pacote), 
valor R$ 300,00 por passada. Animas avulsos sem pacote não poderão correr as 
eliminatórias. 

Pista para Treinamento na Hípica: 

Dias 19 e 20 de Agosto - Pista liberada para treinos das 8h as 17h e dia 21 de agosto das 8h as 10h. 

A partir de 22 de Agosto a pista será liberada para treino após o termino das eliminatórias. 

No dia 21 de Agosto (quarta-feira), haverá um Teste Horse; 

1 passada - R$ 60,00 

2 passadas - R$ 120,00 

3 passadas - R$ 180,00 

 



Antidoping 

Não haverá coleta para exame antidoping, devido a questões operacionais e de logística. 

Descarte de Tempo 

A competidora já classificada para a final poderá baixar à sua média, entretanto perderá 
automaticamente seu tempo anterior, que será descartado.  A vaga aberta pelo descarte passará 
para o dia seguinte. 

Os casos omissão serão resolvidos pelo Juiz da prova ou pela Comissão Organizadora do Rodeio. 

Local e Horário das Provas 

As eliminatórias serão realizadas na pista coberta da Hípica do Parque do Peão, com inicios as 09h. 
As Semifinais e a grande final serão realizadas na Arena de Rodeio do Parque do Peão, à noite.  

A Arena de Rodeio será aberta para treino de reconhecimento apenas para as classificadas e o 
horário será comunicado pela Comissão Organizadora, após as eliminatórias. 

Credenciamento 

Cada competidor (a) terá direito a 02 (duas) credenciais e 01 (um) Trânsito Livre (carro), que deverão 
ser retirados na entrada do Parque no setor de Credenciamento das Provas. Caso tenha 02 (dois) 
pacotes, o segundo pacote não dará direito a mais credenciais ou trânsito livre.  

Empates 
 
Caso haja empate por tempo na 10ª colocação do 1 D, e na 5ª colocação do 2D durante as 
eliminatórias, deverá haver o desempate em pista entre as competidoras empatadas. Nas 
semifinais, caso acha empate na somatória de tempos, seja no 1D ou no 2 D, será usado como 
critério de desempate o menor tempo da competidora na classificatória na hípica. Havendo 
empate na disputa final na somatória de tempos, as competidoras empatadas receberão a mesma 
colocação, não havendo a colocação subsequente. Exemplo empate em 4ª lugar, não haverá o 5º 
lugar e a premiação será somada e dividida. Empate em 11º lugar divide a premiação. 

 

Entrada no Parque do Peão 

Horário de Entrada: 08h às 20h 

Somente ingressaram no Parque do Peão os competidores (as) que tenham inscrição efetuada e 
paga para as eliminatórias. 

 

 

 



Exames 

Serão exigidos GTA, Exame de Anemia, Mormo, atestado de sanidade, carteira de vacinação de 
influenza e demais doenças infectocontagiosas. 

Os exames deverão estar com validade regular durante todo o período da festa do peão. 

Uso de Patrocínios 

Liberado desde que não conflite com os patrocinadores do evento. 

Disposições gerais: 

Não há devolução de dinheiro em hipótese alguma, caso algum animal se machuque ele poderá ser 
trocado por outro, antes da data de inicio das competições ou em casos já previstos nesse 
regulamento. 

  



ROTEIRO PARA FESTA DO PEÃO 

PROVA DE TRÊS TAMBORES: 

Para facilitar criamos esse roteiro para ajudar a participar das provas de Três Tambores do 
Barretos internacional Rodeo. 

10 de junho a 20 de Julho de 2019 – Reservas de Baias pelo SGPSistema – Valor R$ 300,00 que 
deverá ser pago até 25 de julho de 2019. Ao efetuar o pagamento o sistema será liberado para 
efetuar inscrições, portanto quanto antes você efetuar o pagamento, mais rapidamente você faz 
sua inscrição. 

As reservas de baia deverão ser efetuadas pelo www.sgpsistema.com 

25 de julho de 2019 – Prazo Final para Pagamento da Reserva de Baias 

As baias deverão ser pagas por deposito bancário no banco Bradesco – Agencia: 0144 – Conta 
Corrente: 8469-7 – Favorecido: Os independentes – CNPJ: 44.791.994/0001-87  

12 de junho a 07 de Agosto de 2019 –inscrições pelo SGPSistema, somente para os animais com 
baia reservada e paga. 

08 de Agosto de 2019 – Prazo Final de pagamento das inscrições. 

As inscrições deverão ser pagas por deposito bancário no banco Bradesco – Agencia: 0144 – Conta 
Corrente: 8469-7 – Favorecido: Os independentes – CNPJ: 44.791.994/0001-87  

14/08/2019 – Data de início para retirada das credencias no Parque do Peão no setor de 
credenciamento – guichê dos competidores. 

21 de agosto de 2019 – as 11h – Teste Horse, R$ 60,00 por passada até no máximo 3 por animal, 
inscrições pelo SGPSistema, pagamento na secretaria. 

22 a 24 – a partir das 08h – Eliminatórias (manhã), Semifinais (noite). O horário de reconhecimento 
da pista (arena de rodeio) será informado logo após o término da classificatória. 

25 de agosto – Finais da Festa do Peão de Barretos e entrega de premiação. 

 

Informações: (11) 97164.0229 (whatsapp) – Marcello Xavier ou (17) 
98151.0555 (whatsapp) - Micheli 
 
Credenciais avulsas: www.totalacesso.com 

 

http://www.sgpsistema.com/
http://www.totalacesso.com/

