REGULAMENTO GERAL
INSCRIÇÕES
Pacote para 02 (duas) classificatórias Adulto
 R$ 200,00
Pacote para 02 (duas) classificatórias Mirim
 R$ 150,00
TEST HORSE
 R$ 50,00

FORMA DE DISPUTA – FEMININO
A prova será dividida em 02 (duas) classificatórias. Cada competidora terá direito a DUAS passadas por classificatória
com o animal inscrito, sem possibilidade de passada extra.
 Classificatória 1 – Todas as competidoras inscritas terão direito a 02 (duas) passadas com o animal inscrito na quinta
feira, descartando o maior tempo. Assim os 10 (DEZ) melhores tempos se classificam direto para a final no sábado.
 Classificatória 2 – As competidoras não classificadas para a Final terão direito a mais 02 (duas) passadas na sexta feira,
descartando o maior tempo e classificando os 10(DEZ) melhores tempos que vão direto para a final no sábado.
 Final – As 20 (VINTE) finalistas terão direito a mais uma passada no sábado à noite. A campeã e as demais classificadas
serão definidas pela somatória DO MELHOR tempo da competidora (Classificatória + Final).

FORMA DE DISPUTA – MIRIM

- Para a disputa do mirim serão permitidas as competidores que tiverem até 13 anos hípicos. E PODERÁ CORRER A
FINAL E CLASSIFICATORIA O MESMO ANIMAL COM MAIS DE 1(UMA) COMPETIDORA.
A prova será dividida em 02 (duas) classificatórias. Cada competidora terá direito a DUAS passadas por classificatória
com o animal inscrito, sem possibilidade de passada extra.
 Classificatória 1 – Todas as competidoras inscritas terão direito a 02 (duas) passadas com o animal inscrito na quinta
feira, descartando o maior tempo. Os 15 (QUINZE) melhores tempos se classificam direto para a final no sábado.
 Classificatória 2 – As competidoras não classificadas para a Final terão direito a mais 02 (duas) passadas com o animal
inscrito na quinta feira, descartando o maior tempo. Os 15(QUINZE) melhores tempos vão direto para a final no sábado.
 Final – As 30 (TRINTA) finalistas terão direito a mais uma passada no sábado à noite. A campeã e as demais
classificadas serão definidas pela somatória DO MELHOR tempo da competidora (Classificatória + Final).

GERAL
Qualquer caso que não esteja presente neste regulamento, será decidido pela Comissão Organizadora, sempre
mantendo o compromisso de decidir de forma justa e favorável a competidoras, animais e ao andamento do evento.
 Cavalo Extra – As competidoras terão direito a se inscrever com mais de um animal, porém para a classificação 1 ou
classificação 2 será considerado apenas o melhor tempo de cada competidora, não podendo a mesma competidora
correr com dois animais na Final. O animal classificado com o melhor tempo deverá ser o mesmo da final.
- É permitida a troca de animal da classificatória para a final, apenas se o animal se machuque e tenha laudo veterinário.
O animal que apresentar risco a integridade física da competidora poderá ser desclassificado.
 Descarte – Após a Classificatória 1, caso alguma competidora classificada para a Final decida abrir mão de sua vaga
(descarte de tempo) para tentar melhorar seu tempo na classificatória 2, sua vaga será automaticamente acrescentada
na Final para a competidora de melhor tempo sequente e assim sucessivamente.
 Ordem de Entrada – A ordem de entrada das classificatórias será definida por sorteio em sistema SGP e para a final
será feita de acordo com a ordem de classificação, sendo do maior tempo classificado para o menor.
 Empate - Se houver empate na Classificatória entre a 12ª e a 13ª colocadas, as competidoras correrão novamente para
efeito de desempate, porém o tempo desta segunda passada não será validado para a somatória, sendo considerado o
tempo anterior. Em caso de empate após a Semifinal, na 6ª e 7ª posição, a vaga será da competidora que tiver obtido o
melhor tempo nas duas passadas.
 Atraso- Se a competidora se atrasar para a sua passada na Classificatória ou Final, será considerado SAT, mesmo que
sejam por motivos considerados justificáveis.
 Final - Todas as competidoras classificadas deverão correr a Final no dia e hora marcados e com a vestimenta definida
dela organização. Caso alguma competidora não compareça a Final, não será convocada outra competidora para sua
vaga e ela não terá direito a premiação.
.  Camping – Haverá área de camping disponível dentro do recinto com energia elétrica, água encanada e banheiros em
alvenaria.
 Piquete – Não será permitido a montagem de piquetes no recinto.
 Abertura - As competidoras classificadas para a Final se obrigam a entrar na abertura do Rodeio. Caso a comissão
organizadora opte pela não entrada das competidoras em uma ou mais noites, as competidoras serão avisadas
previamente.
 Reparo da Pista - O reparo da pista será feito a cada 05 (cinco) passadas, tanto nas Classificatórias, quanto na Final.
 Situações adversas – Caso haja algum imprevisto que não permita realizar ou concluir uma Classificatória, a comissão
organizadora decidirá qual a melhor maneira de proceder, podendo transferir a Classificatória ou Final para o dia
seguinte, ou optar por outra solução desde que não desfavoreça as competidoras e respeite todas as normas de bemestar animal.
 Idade – As competidoras menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar autorização dos pais ou responsáveis
devidamente assinadas.
 AUTORIZAÇÃO DO USO DA IMAGEM - Em razão da sua participação na prova, o competidor autoriza, expressamente,
neste ato, o uso de imagem, tanto para uso em mídia impressa como também em mídia eletrônica, televisão, vídeos,
internet, banco de dados informatizado, multimídia, “home vídeo”, DVD, dentre outros, sem qualquer ônus para a
Organização do evento, que poderá utilizá-los em todo e qualquer projeto, em todo território nacional e no exterior.
 Patrocínio – Será permitido o uso da marca de patrocinadores nas camisas da competidora e treinador, bem como nos
equipamentos do animal, desde que não seja usado nenhum equipamento ou material que não faça parte da prova. Não
será permitido a menção dos patrocinadores individuais das competidoras pelo locutor da prova.
Prazos: Inscrições e pagamentos deverão ser feitos até o dia 23/06 para demais premiações.

Dados para depósito:

NOME: Nailson Krueger

PIX CPF: 064.778.899-35
BANCO DO BRASIL Ag. 3012-0 Cc. 15624-8

Enviar comprovante de depósito para:
EDINEIA (47) 99673-5281

PREMIAÇÃO – FEMININO
1ª SELA SN(3.800,00)

6ª 300,00

2ª 1.200,00

7ª 200,00

3ª 800,00

8ª 200,00

4ª 600,00

9ª 200,00

5ª 400,00

10ª 200,00

TOTAL: 7.900,00
PREMIAÇÃO MIRIM
1°
2°
3°
4°
5°
6º
7º
8º
9º
10º

R$ 500,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00

TOTAL : R$ 2.400,00
REGRAS DE TRÊS TAMBORES
A prova seguirá o Regulamento da ABQM referente a modalidade de Três Tambores.
Vistoria:
O juiz da prova fará a vistoria do animal e pesagem da competidora após a passada de cada, a seu critério,
desclassificando a mesma caso haja sinais de sangue no animal ou peso abaixa do permitido. A competidora também
poderá ser desclassificada se o animal apresentar qualquer tipo de sinais de maus-tratos ou a mesma for flagrada em
atitudes não pertinentes ao bem-estar do seu animal, tanto dentro como fora da pista. O juiz é a autoridade máxima da
prova, cabendo a ele decidir sobre tudo que diz respeito a aplicação das regras da modalidade. Ofensas verbais ou físicas
ao juiz por parte da competidora, treinador ou qualquer membro da sua equipe, acarretará na desclassificação da
competidora da prova.

Peso Mínimo: 65kg
Embocadura: Conforme regulamento da ABQM.
Penalidade: Cada tambor derrubado durante a prova será acrescentado o tempo de 05 (cinco) segundos ao tempo final
da competidora. Para ser considerado como derrubado, o tambor deve ficar com sua lateral no chão ou virar totalmente
ficando de cabeça para baixo.
Treinador: Será permitido a entrada do treinador na pista juntamente com a competidora em qualquer uma das fases da
competição, sendo que o mesmo deve estar com o Traje Completo. O treinador não pode montar o animal da
competidora dentro da pista em hipótese alguma, sob pena de desclassificação da passada, salve guarde no Test Horse.
Traje: Será obrigatório o uso do Traje Completo nas Classificatórias, e Final, composto de: Calça, Bota, Chapéu e Camisa
de Manga Longa com Botão. Será obrigatório o uso do Traje Completo também para os treinadores, nas classificatórias e
Final.
Falha na Fotocélula: Caso ocorra falha na fotocélula a competidora deverá correr novamente ao final de todas as demais
passadas, sendo acrescentada qualquer penalidade da primeira passada.
Tamanho de pista: Diminui 2 metros cada tambor e 8 metros da foto célula, baseado no tamanho oficial definido pela
ABQM.
Início da Prova: A prova de cada competidora terá inicio quando o animal ultrapassar a linha da fotocélula, mesmo que
acidentalmente. Em caso de ultrapassar acidentalmente a linha da fotocélula e retornar, zerando a mesma, a prova será
considerada como SAT, sem direito a uma nova passada. Erros de percurso também serão considerados como SAT.
Tempo Limite: Após a pista estar liberada e seu nome ser anunciado pelo locutor, a competidora terá 01 (um) minuto
para iniciar a prova, sendo desclassificada daquela passada (SAT) após este tempo.
Termo de responsabilidade: As competidoras inscritas só poderão competir após assinarem o Termo de
Responsabilidade, onde concordam com o Regulamento da prova e se responsabilizam civil e criminalmente por
qualquer dano que venha a ocorrer em virtude da prova, seja com elas mesmas ou com seus animais. Em caso de
competidoras menores de 18 (dezoito) anos, o Termo de Responsabilidade deve ser assinado por um responsável.

**A prática da equitação, como qualquer outro tipo de esporte equestre, envolve risco de natureza pessoal, portanto os
competidores, seus responsáveis legais assumem a inteira responsabilidade quanto a eventuais acidentes que possam ocorrer.
Assim sendo, da mesma forma que acima referido, Diretores, funcionários e qualquer de seus representes não poderão ser
responsabilizados, por quaisquer danos pessoais ou patrimoniais, prejuízos sofridos por qualquer animal, seus proprietários,
cavaleiros, tratadores, treinadores, apresentadores, seus prepostos ou terceiros, em virtude de acidentes ou eventos outros,
decorrentes das atividades esportivas praticadas durante a prova.

