
3 TAMBORES  

13 fevereiro em aragoiania , horas do evento as 10:00 da manhã  

Paratleta  

Sem taxa de inscrição  

1troféu  

2troféu  

3 troféu  

TEST HORSE  

• (não paga premiação em dinheiro)  

  

70,00 uma passadas  

1* troféu  

2* troféu  

3*troféu  

(0 até 10)  

 

120,00 duas passadas  

1 * troféu 50%  

2*troféu 30%  

3*troféu 20%  

   

INICIANTE  

(Nunca correu prova)  

120,00 duas passadas  

1* 50% + troféu  

2* 30% + troféu  

3* 20% + troféu  

JUNIOR (ATÉ 14 ANOS)  

150,00 duas passadas  

1*troféu 50%  

2* troféu 30%  

3* troféu 20%  

JOVEM (ATÉ 18 ANOS)  

180,00 duas passadas 1*troféu 50% 2*troféu 30% 3*troféu 

20%  

   

FEMININA ABERTA  

180,00 duas passadas  

1*troféu 50%  

2* troféu 30%  



3* troféu 20%  

Aberta  

1*troféu 50%  

2*troféu 30%  

3*troféu 30%  

 200 ,00 duas passadas  

*Horário rigoroso  

*Chamou 3 vezes, não compareceu é SAT, sem devolução do 

dinheiro.  

*Traje western obrigatório chapéu ou bone *Sem 

pesagem.  

*Cada tambor derrubado será acrescentado 5 segundos ao seu 

tempo final.  

*Erro de percurso é SAT.  

*Caso a foto-célula falhar o competidor têm direito à outra passada.   

*Rastelo em pista à cada 5 passadas.  

*Pista reduzida e juíz não-oficial.  

*Não será permitido nenhum tipo de maus-tratos aos animais.  

*Quem não passar pelo juiz será automaticamente desclassificado. 

*Comissão organizadora não se responsabiliza por veículos, animais 

ou competidores antes, durante ou depois do evento.  

*Caso o competidor danifique a foto-célula terá que arcar com os 

custos da mesma.  

*Premiação será 70% do rateio das inscrições de cada categoria.  

*Pista reduzida.  

*Animal diferente, conjunto diferente.  

*Pode correr várias competidoras no mesmo animal.  

*Tambores de ferro  

*Ordem de entrada das categorias é a mesma deste regulamento.  

SERÃO FEITAS INSCRIÇÕES NO DIA.  

*NA DATA PRÓXIMA DA PROVA SERÁ DIVULGADO O NÚMERO 

DO EVENTO PARA EMISSÃO DE GTA.  

*OBRIGATÓRIO EXAMES DE AIE, MORMO E ATESTADO CONTRA 

INFLUENZA EQUINA.  

*TODOS SÃO IGUAIS PERANTE O REGULAMENTO.  

*PROIBIDO ENTRADA DE BEBIDAS. TEMOS BAR NO LOCAL.   


