
REGULAMENTO DO ARRAIÁ DA 

 FAMÍLIA DO VALE  

 

Introdução 

- O presente regulamento foi elaborado pela Organização do Haras Duvale e seu 
desenvolvimento levou em conta o Manual Oficial de Regras e Regulamentos da ABQM, com o 
qual está em perfeita consonância. 
- Este regulamento será o único utilizado em todos os eventos oficializados pela Organização 
do Haras Duvale. 
- Os eventos aprovados pela Organização são regidos por regras que visam, prioritariamente, 
garantir a segurança e o bem-estar de todos os animais envolvidos no evento bem como os 
competidores. 
- Em caso de dúvida deste regulamento, o esclarecimento do mesmo será efetuado apenas 
pela Organização ou quem por ela for indicado. 
- Faremos de tudo para assumir o compromisso de transformar todos os nossos eventos os 
mais seguros possíveis, disponibilizando ambulância, segurança pública e privada para o maior 
conforto dos participantes e público. 

 

Objetivos 

- Avaliar com justiça, transparência e equidade o grau de aprimoramento e de 
desenvolvimento do cavalo através da realização das provas de trabalho e velocidade. 
- Estimular os proprietários e competidores por meio do reconhecimento e prêmios a dupla. 
- Também visamos aproximar e unir todos os competidores do meio equestre, criando um 
clima de competição, mas não de rivalidade, com respeito e interação de todos. 
 

Para a entrada e presença dos animais no evento  

- O transporte dos animais até o local do evento deve ser feito em veículos apropriados para 
essa finalidade mantendo o bem-estar do animal. 
- Todos os animais deverão, em qualquer ocasião, ser tratados de modo humanitário, com 
dignidade e respeito. 
- Proprietários, treinadores, competidores se manterão constantemente responsáveis pelo 
bem-estar e pelo tratamento humanitário que deve ser dado aos cavalos. 
- Não serão admitidos nos eventos animais que apresentem qualquer tipo de doença, 

deficiência física ou ferimento que os impossibilitem de participar das provas. 

- Caso ocorra algum ferimento durante a prova, o animal deverá imediatamente ser retirado 

da pista de competição, transportado por equipe especializada com acompanhamento do 

veterinário responsável que prestará os primeiros socorros. 

- Durante o transcurso das provas de Tambor, os competidores poderão utilizar o chicote e as 

esporas, com o intuito de estimular a habilidade natural do animal para correr 

 

 

 



CATEGORIAS  

*A cada animal será permitido apenas quatro passadas durante toda a prova, além da 

categoria Test Horse. 

*Cada competidor poderá participar com quantos animais desejar na categoria a que 

pertence, mas, a partir da categoria Infantil não será permitido mais de um competidor no 

mesmo animal, na mesma categoria. 

  TEST HORSE

- Categoria destinada a apresentação do animal ou competidor a pista. 

- Apenas uma passada. 

*São permitidas duas passadas na categoria, mas são necessárias duas inscrições. 

- Peso livre. 

- Ambos os sexos. 

- Sem idade especulada. 

- Inscrição: 50,00 reais. 

*Cada competidor tem 60 segundos a partir do momento que cruza a fotocélula para dispor da 

pista. 

ESCOLINHA 

- Categoria destinada a competidores que estão iniciando no meio equestre e não apresentam 

animal próprio. 

*Competidores que já tenham praticado outras modalidades equestres não se encaixam na 

categoria. 

- Apenas uma passada. 

- Peso Livre. 

- Ambos os sexos. 

- Sem idade especulada. 

- Inscrição: 50,00 reais. 

INFANTIL 

- Categoria destinada a competidores com até 14 anos de idade. 

- Peso livre. 

- Ambos os sexos. 

- Inscrição: R$ 100,00 reais. 

AMADOR 



- Categoria destinada a competidores não profissionais que já não se encaixam na categoria 

escolinha. 

* Competidores que em algum momento já participaram das categorias profissionais, correm 

para terceiros ou dão aula não se encaixam na categoria.  

- Peso livre. 

- Ambos os sexos. 

- Sem idade especulada. 

- Inscrição: 150,00 reais. 

FEMINA 

- Categoria destinada a competidoras profissionais do sexo feminino. 

- Peso mínimo de 65kg com tralha. 

- Idade mínima de 14 anos. 

- Inscrição: 200,00 reais. 

ABERTA 

- Categoria destinada a competidores profissionais. 

- Peso mínimo de 75kg com tralha. 

- Ambos os sexos. 

- Idade mínima de 14 anos. 

- Inscrição: R$ 250,00 reais. 

* A pesagem dos competidores das categorias profissionais será feita ao final de sua passada 

para validar o tempo da mesma, sabendo que cada competidor tem conhecimento de sua 

necessidade ou não de peso em sua tralha. Teremos a balança de peso disponível para uso a 

qualquer momento. 

 

COMUNINADO 

*Para que a premiação seja cumprida como foi divulgada no cartaz é necessário o mínimo de 8 

inscrições por categoria, caso contrário a categoria será a estilo bolão, 40% das inscrições para 

o primeiro lugar e 20% para o segundo. 

- Cada competidor receberá duas pulseiras para ter acesso ao evento assim como o treinador 

receberá uma para si. 

 

SOBRE AS INSCRIÇÕES 

- As inscrições para a prova estarão abertas do dia 22/07 ao dia 05/08 até as 20:00hrs, deste 

horário ao dia 07/08 só realizaremos inscrições com uma taxa de 100,00 reais aplicada. 

- As inscrições devem ser efetuadas com Isadora do Vale assim como qualquer dúvida deve ser 

levada a ela. 

. Agencia: 0001 

Conta: 86198859-04 



CPF: 024.687.672-76 

Isadora Silva do Vale 

. Número de contato e Pix: (92)99501-4140 

. Caso o pagamento for em dinheiro em espécie, entrar em contato para programar a coleta do 

valor. 

- Em caso de cancelamento apenas 50% do valor da inscrição será devolvido e somente até o 

dia 05/08 até as 20:00 horas, passado esse horário não haverá devolução. 

 - As inscrições para as provas terão seus preços, prazos e prêmios estabelecidos pela 

Organização. Ao fazer a inscrição, o competidor será responsável pelas informações prestadas 

e se responsabilizará em caso de irregularidades, será motivo de desclassificação sem a 

devolução do valor pago na inscrição. 

- A critério da organização do evento, poderá ser exigido documento comprobatório da idade 

do cavaleiro e qualquer irregularidade será motivo de desclassificação sem a devolução do 

valor pago na inscrição. 

- Qualquer irregularidade no Certificado de Registro e/ou na documentação solicitada 

desclassifica o animal e o cavaleiro sem a devolução do valor pago na inscrição. 

- O sorteio da ordem de entrada dos competidores será efetuado após encerramento do prazo 

das inscrições. 

 

TRAJES 

*É obrigatório o uso do traje apropriado no momento em que o competidor entrar na pista, 

caso haja variações durante a passada, nenhuma penalidade será aplicada. 

- Traje Western, camisa ou body de manga comprida abotoados no pescoço e pulso, por 

dentro da calça. 

- Bota e chapéu, boné ou capacete. 

- O uso do cinto é opcional. 

 

SAT (Sem Aproveitamento Técnico) 

Não terá aproveitamento técnico nas seguintes situações: 

- Queda do Cavaleiro. 

- Erro de Percurso. 

- Chicotear, esporear, ou bater de qualquer forma à frente da barrigueira do animal. 

- O animal que apresentar sangramento em qualquer parte do corpo a qualquer momento da 

competição. Caso ocorra durante a primeira passada o competidor poderá retornar para a 

segunda passada nas categorias em que houver. 

- Não se apresentar para inspeção. 

- Não corresponder ao peso mínimo exigido na categoria. 

- Ultrapassar o tempo de um minuto para iniciar sua apresentação. 

- Diminuir propositadamente a velocidade de seu animal, caracterizando a desistência da 

prova. 

- Usar trajes em desacordo com o regulamento. 

- Quebra de qualquer equipamento que impeça a realização da prova. 

- Não se apresentar para pesagem após a passada. 

 

CRITÉRIOS DE DESCLASSFICAÇÃO 

- O cavaleiro que castigar e ou maltratar o animal cometendo abuso intencional será 

desclassificado a qualquer hora, dentro ou fora da pista. 



- Animais que se apresentarem ao juiz com sangramento pela boca ou narina. 

- Desacatar a viva voz a equipe veterinária, monitores, fiscais, membros da Organização e as 

decisões do juiz. 

- Impedir exames veterinários e inspeções. 

- Claudicações (Manqueira) 

- Desidratação 

- Hipertermia – acima de 39,5º. 

- Cortes profundos 

- Cólica 

- Contraturas musculares localizadas (cãibras) 

- Fazer gestos de ofensa e proferir palavrões dentro da pista. 

- Tomar atitude antiesportiva dentro da pista ou do recinto. 

 

PENALIDADES 

- O tempo do competidor é penalizado em 5 (cinco) segundos a cada tambor derrubado. 

- Caso o equipamento de fotocélula falhar, nenhuma penalidade será imposta ao competidor, 

que será autorizado apresentar-se novamente no final da categoria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pedimos que todos os competidores estejam pelo menos uma hora antes do início da prova já 

no recinto da competição para entrega de toda a documentação e vistoria da ADAF com os 

animais, evitando atrasos para o evento. 

- Os reparos de pista serão feitos a cada cinco passadas. 

- Em caso de empate, o critério de desempate será pela melhor média dos tempos obtidos nas 

duas passadas. 

- Os competidores da categoria Feminina e Aberta não poderão receber auxílio de terceiros 

dentro de pista a menos que seja autorizado pelo juiz que julgar necessário e, exclusivamente, 

na hora da pesagem. 

- A decisão da Organização é soberana em todos os casos que afetem o mérito dos animais e 

podem ordenar a retirada de qualquer pessoa ou animal da competição, por conduta 

antiesportiva, inadequada, atos de crueldade ao animal ou que julguem não estar cumprindo 

este regulamento. 

 

EQUIPAMENTO DE PISTA 

- Três Tambores, de duzentos litros vazios e tampados com proteção lateral. 

- Fotocélula.  

- Painel eletrônico ou impressora de tempos. 

 

*Para mais informações ou esclarecimento de qualquer ponto abordado ou não nesse 

regulamento entrar em contato com Isadora do Vale, número de contato: (92)99501-4140. 


