
13ª PROVA DE TRÊS TAMBORES DE ASSENTAMENTO SÃO GERALDO 
 

Data: 24, 25 e 26 de Setembro 2021 
Local: Assentamento São Geraldo – Batinga/BA 

 
As inscrições devem ser feitas pelo SGP sistema, (www.sgpsistema.com). As inscrições se 
encerrarão 01 horas antes do início das provas. 
Inscrições confirmadas só poderão ser alteradas até duas horas antes do início das provas, não 
haverá cancelamento de inscrições realizadas após o inicio das etapas, exceto sob avaliação da 
organização. 
O pagamento das inscrições, baias, currais; deverá ser feito via deposito na Conta Corrente ou 
durante o evento no mínimo até 02 (duas) horas antes do inicio das provas. Caso contrário o 
conjunto não será chamado em pista. 
 
CONTA PARA DEPÓSITO: Agência: 3045                Conta corrente: 13.429-5 
                                              Klecila R. Portes Reis – PIX (CPF): 068.979.236-05 

 
 

PROGRAMAÇÃO: 

 

 24/09/2021 (sexta-feira) - Teste Horse inicia às 19:00hs, na sequencia: Bolão (a confirmar); 

 

 25/09/2021 (Sabado) - fechamento de pista às 09:00 horas, Teste Horse, inicia à 10:00hs, 
na sequencia às categorias: Aberta Junior, Jovem Unificado (ate 16 ou até 18 anos- a 
confirmar); Parada para almoço, retorno as 17:00hs Aberta Sênior, Amador, Potro Futuro, 
Feminino. 

 



 

 26/09/2021 (Domingo) - fechamento de pista às 09:00 horas, o Tira Teima será 
as 10:00 hs, impreterivelmente. 
 

 
ESCLARECIMENTO GERAL 

Uso obrigatório de capacete para competidores com idade de até 11 anos. 

O acréscimo de tempo entre os D’s será de 0,500s/0,500s para o Tira Teima. 

A partir da realização da inscrição o competidor e/ou responsável declaram estar 

compulsoriamente cientes das regras e condições das presentes normas. Poderão ser 

realizadas inscrições de menores, ficando o responsável ou representante legal ciente de que a 

organização não se responsabilizam por qualquer dano material e/ou acidente pessoal que o 

menor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros. A Organização não se responsabiliza por 

qualquer dano material e/ou acidente pessoal que o competidor venha a sofrer ou ocasionar a 

terceiros. Todos os casos que vierem a ocorrer durante o evento e que não conste neste 

Regulamento serão decididos organização. Não será exigido peso mínimo em nenhuma das 

categorias . Se houver falha na fotocélula e o competidor tiver derrubado algum tambor, ele 

poderá dar outra passada, porém com penalização. Não cobraremos taxa de recinto. Em todas 

as categorias será retirado do valor das inscrições 30% para custear as despesas do evento. 

Terá disponibilidade de baias através de reserva antecipada, (MINIMO DE 20 BAIAS) 

valor:R$150.00 

 

http://www.sgpsistema.com/


CATEGORIAS: Cavalo Potro Futuro: animais nascidos a partir de 01/07/2017. 

                         Aberta Júnior: animais nascidos em 01/07/2015 a 30/06/2017. 

                         Aberta Sênior: animais nascidos antes de 30/06/2015. 

 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

CATEGORIA VALOR 

BOLÃO R$ 100,00 

TEST HORSE R$ 30,00 

CAVALO INICIANTE R$ 130,00 

ABERTA JUNIOR E SENIOR R$ 150,00 

AMADOR R$ 130,00 

JOVEM UNIFICADO R$ 100,00 

FEMININO R$ 130.00 

TIRA TEMA R$ 200,00 

 

PREMIAÇÃO  

Categorias  1° Lugar   2° Lugar  3° Lugar 

Test Horse Não haverá Troféu Não haverá Troféu Não haverá Troféu 

Demais Categorias 
70% das inscrições 

mais Troféus. 

 
50% 

 
30% 

 
20% 

 

 

 

PREMIAÇÃO TIRA TEIMA 

 A CATEGORIA TIRA TEIMA VAI PREMIAR DA SEGUINTE FORMA:  

 Até 50 animais 3D (1D – 50%, 2D – 30% e 3D - 20%)  

 De 51 animais e diante 4D (1D – 45%, 2D – 30%, 3D – 15% e 4D – 10%). Sempre 

seguindo os patrões acima de divisão do valor que der após a retirada de 30%, haverá 

premiação de 50% ao 1º, 30% ao 2º e 20% ao 3º.  

 Só haverá troféus para os 3 primeiros colocados do 1D. 

 

 

 

Exigência do IMA – GTA, Exame de Anemia Infecciosa Equina, Mormo, Certificado de 

Vacinação contra Influenza e Atestado Sanitário. 

 

 

 

INFORMAÇÕES: 

Nando Morcego: (73) 99859-9389;  

Klécila: (33) 98833-6885;  

 


