
 

 

REGULAMENTO  

BRASILEIRÃO CLC - 3 TAMBORES 

25 de Junho 2022 

1. INSCRIÇÃO: 

1.1 AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS PELO SGP SISTEMA: www.sgpsistema.com 

1.2 As inscrições poderão ser feitas antes do sorteio de cada categoria. Após o 
sorteio da categoria, não poderá ser feito inscrição, somente para outras 
categorias. As inscrições com desconto serão feitas até o dia 23/06/2022 
(Quinta-feira). Após essa data terão acréscimo. Somente TEST HORSE não terá 
acréscimo. 

1.3 As inscrições do TEST HORSE poderão ser feitas até as 08:30 hrs do dia da 
prova, após esse horário não será mais feito inscrição para essa categoria. 

 

CATEGORIA 
VALOR 

ANTECIPADO 

VALOR 
COM 

ACRÉSCIMO 
PASSADA 

TEST HORSE R$ 50,00 1 

MIRIM: ATÉ 9 ANOS R$ 50,00 R$ 70,00 2 

INFANTIL: 10 A 13 ANOS R$ 150,00 R$ 180,00 2 

JOVEM: 14 A 18 ANOS R$ 200,00 R$ 230,00 2 

TIRA TEIMA – 75 KG R$ 250,00 R$ 280,00 2 

CAVALO INICIANTE 
GERAÇÃO 2018/2019 

R$ 130,00 R$ 150,00 2 

FEMININO - 65 KG R$ 300,00 R$ 350,00 2 

1.4 Dados para Depósito Inscrições:  

BRADESCO – 237 

AG: 5247 

CC: 372441-4 

Ana Paula da Silva  

Chave Pix: 35.086.440/0001-98 



 

1.5 Confirmação da inscrição por Depósito Bancário; enviar comprovante para o 
número (67) 99808-8584 Ana Paula  

1.6 Encaminhar junto com comprovante de depósito, Nome do(a) Competidor(a).  

Obs.  

- Caso não seja confirmado o pagamento da inscrição até o sorteio, (o)a 

competidor(a) não poderá adentrar a pista e será automaticamente 

desclassificado(a). 

-  Inscrição não poderá ser cancelada, devolvida ou transferida como crédito para a 

próxima Prova, caso o(a) competidor(a) desista de sua passada. 

2. Embocadura: Livre. 

3. Peso: Categorias TIRA TEIMA 75 KG e FEMININO 65 KG. 

4. Categoria Cavalo Iniciante: Os animais devem ser nascidos em 2018/2019. 

5. Todos os competidores terão direito a 2 passadas, será descartado o maior tempo.  
Exceto a categoria TEST HORSE. 

6. Test Horse: Na categoria TEST HORSE, o animal poderá correr mais de uma passada. 

7. TRAJE OBRIGATÓRIO COMPETIDORES: Traje Western (Calça Jeans, bota, chapéu ou 

boné, camisa manga longa com botão abotoada no punho e por dentro da calça). 

(Capacete é permitido). Somente as categorias TEST HORSE E MIRIM não será 

obrigatório o uso de camisa. O uso do cinto é opcional. 
 

7.1 É indicado o uso de capacete para a categoria MIRIM até 9 anos.  

8. TRAJE OBRIGATÓRIO TREINADORES: Traje Western (Calça Jeans, bota, chapéu, 

camisa manga longa com botão abotoada no punho e por dentro da calça). O uso 

do cinto é opcional. 

8.1 Casos omissos serão julgados pela Organização; 

9.  Animais: Não será permitido 2(dois) competidores correrem no mesmo animal, na 

mesma categoria. 

9.1 CATEGORIAS TEST HORSE E MIRIM, o mesmo animal poderá correr mais de 
uma vez, com competidores diferentes. 



 

10.  Empate: Não poderá haver empate para o 1º e 2º Lugar. Se houver empate por 
tempo para o 1º e 2º Lugar, os dois correrão novamente. Se houver empate por 
tempo para o 3º Lugar a premiação será dividida entre eles. 

11. Treinador(a): Será permitido a entrada do(a) Treinador(a) dentro da pista em todas 
as categorias; O(a) treinador(a) não poderá montar no animal dentro da pista. Caso 
isto ocorra, o(a) competidor(a) será desclassificado(a). Qualquer atitude 
antiesportiva ou ofensiva do(a) treinador(a) no campo de visão do juiz desclassificará 
o(a) competidor(a). 

12. DIFERENÇA DE D (divisões), será aplicada nas Categorias Infantil, Jovem, Tira Teima 

e Feminino, da seguinte forma: 

a) 1D – Estarão nesta divisão todos os conjuntos que obtiverem tempos entre o 

melhor resultado da categoria até 0,500 segundos superiores ao melhor 

resultado categoria. 

 

b) 2D – Estarão nesta divisão todos os conjuntos que obtiverem tempos de 0,501 

segundos superiores ao melhor tempo da categoria. 

 

c) 3D – Estarão nesta divisão todos os conjuntos que obtiverem tempos de 1,001 

segundos superiores ao melhor tempo da categoria. 

13. Falha da fotocélula: O(a) competidor(a) correrá novamente no final de folha. E caso 
tenha derrubado 1 ou 2 tambores, voltará penalizado(a) com o número de tambores 
derrubados, independente de qual foi o tambor derrubado, caso o(a) competidor(a) 
tenha mais de duas penalidades ele(a) não terá direito a outra passada. 

14. Pista em má condição devido à chuva ou situações adversas: Se a pista não 
oferecer condições para competir no dia programado da prova, as passadas serão 
adiadas para o dia seguinte, assim que a pista der condições. Se no dia seguinte, a 
pista ainda assim não apresentar condições, a Prova será cancelada. Se a Prova for 
cancelada, cada competidor(a) presente receberá o valor de sua inscrição de volta. 
Essas condições serão julgadas exclusivamente pela Organização e pelo juiz da 
prova. A organização não se responsabiliza pelos gastos e as despesas de cada 
competidor(a). 

15. Medida da Pista: A medida da pista será reduzida, não será medida oficial. 

16. Tempo para entrar na pista: O(a) competidor(a) terá 1 minuto para iniciar a prova 
após ser chamado(a) pelo locutor. Caso ultrapasse este limite, será 
desclassificado(a).  

17. Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso o(a) competidor(a) avance a linha da 
fotocélula no início do percurso, acionar novamente no término de sua passada, 
passar por fora e(ou) passar por trás da fotocélula será desclassificado(a). 



 

18. Erro de percurso: será desclassificado(a).   

19. Tambor derrubado: Cada tambor derrubado terá acréscimo de 5 segundos ao 
tempo. O tambor será considerado derrubado quando sua lateral tocar no chão e/ou 
quando der um giro e parar de ponta cabeça. 

20. Reparo em pista: O reparo da pista será feito a cada 5 (cinco) passadas, ou 
exclusivamente a qualquer momento por indicação do Juiz. Durante o reparo será 
permitido a entrada dos competidores e seus animais na pista, somente daqueles 
da mesma bateria que irão correr, esta liberação deverá ser feita pelo juiz da 
prova. 

21. Maus tratos aos animais: Durante todo o evento o juiz poderá desclassificar o(a) 
competidor(a), caso apresente maus tratos, dentro e fora da pista. Será 
desclassificado(a) o(a) competidor(a) cujo animal apresentar maus tratos: Chicotear, 
esporear ou bater de qualquer forma à frente da barrigueira do animal; assim como 
a presença de sangramento em qualquer parte do corpo, após a passada ou a 
qualquer momento durante a Prova. É proibido o uso de “Barro Relaxante 
veterinário” nos animais durante a competição, e também é proibido o uso de 
qualquer tipo de equipamento que amarre o(a) competidor(a) na sela. 

22. Juiz: Haverá juiz na saída da pista para conferência de maus tratos e peso. O juiz é a 
autoridade máxima na pista, cabendo a ele decidir a entrada ou saída do(a) 
competidor(a) e treinador(a) da pista. Desacatar as ordens do juiz de pista implica 
em desclassificação. QUALQUER OFENSA DIRIGIDA AO JUIZ OU AOS MEMBROS DA 
ORGANIZAÇÃO FEITA PELO(A) COMPETIDOR(A) OU MEMBROS DE SUA EQUIPE 
ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DO(A) COMPETIDOR(A).  

23. Comportamento Antiesportivo: Qualquer comportamento antiesportivo do(a) 
competidor(a) e membros de sua equipe será julgado pela Organização. 

24. Patrocinador: Será permitido o uso de camisas dos patrocinadores dos 
competidores. 

25. Reconhecimento de pista: A pista ficará liberada para reconhecimento na 6ª-feira 
no período da tarde. 

26. Poderão ser realizadas inscrições de menores, ficando o responsável ou 
representante legal ciente de que os Organizadores não se responsabilizam por 
qualquer dano material e/ou acidente pessoal que o menor venha a sofrer ou 
ocasionar a terceiros. 

27. Local do Evento: Parque do Peão CLC – Campo Grande – MS. 

28. Obrigatório:  Exames de AIE / Mormo, GTA, Atestado de Influenza e Atestado 
Sanitário.  



 

29. Premiação: Categorias MIRIM e POTRO DO FUTURO: Premiação será revertida em 
50%: 1º Lugar – 25%, 2º Lugar – 15% e 3º Lugar – 10%.  
Demais categorias, caso não atinja o número mínimo de inscrição, a premiação será 
revertida em 60%: 1º Lugar – 30%, 2º Lugar – 20% e 3º Lugar – 10%.  

30. Reserva de Baias: Só será CONFIRMADA A RESERVA MEDIANTE O PAGAMENTO. 
Valor R$ 250,00. Poderá ser feito piquetes. 

 Falar com Ana Paula (67) 99808 8584 

Conta para pagamento das Baias: 

SICREDI 

AG: 0913 | CC: 66385-9 

CNPJ: 18.614.850/0001-45 

X EVENTOS 

31. CASOS OMISSOS: OS CASOS QUE, POR VENTURA, NÃO ESTIVEREM 
DESCRITOS NESSE REGULAMENTO SERÃO JULGADOS E DEFINIDOS PELA 
ORGANIZAÇÃO DA PROVA. 

 

 CATEGORIA FEMININO – 65KG:  
 A Categoria Feminino terá o formato de Rodeio, CLASSIFICATÓRIA E FINAL; 

 Na Classificatória corre todas as competidoras no período da manhã, 
classificando os 15 menores tempos para a Final a Noite; 

 Na classificatória a competidora poderá premiar com mais de um animal; 

 Não será permitido trocar de animal, e só poderá classificar com um animal 
para a Final; 

 Para efeito da Classificação Final, será somado o tempo da classificatória 
mais o tempo da Final; 

 Na Final será obrigatório o Traje Western completo, para competidora e 
treinador; 

 A Classificatória Feminino terá a premiação no formato de 3D, e só será 
pago a premiação fixa da classificatória se atingir o mínimo de 30 inscrições, 
caso não atinja será revertido: 1º 30% | 2º 20% | 3º 10%; 

 Premiação da Final será garantida, independentemente do número de 
inscrições. 

 

 FINAL FEMININO (NOITE): 

- 15 PASSADAS (15 MENORES TEMPOS DA CLASSIFICATÓRIA) MANHÃ; 

- 1 PASSADA NOITE; 

- SOMATÓRIA DE TEMPO – CLASSIFICAÇÃO FINAL; 

- 1 INSCRIÇÃO POR COMPETIDORA. 



 

 ORDEM DAS CATEGORIAS: 

1. TEST HORSE; 

2. CLASSIFICATÓRIA FEMININO - 65KG; 

3. MIRIM - ATÉ 9 ANOS; 

4. TIRA TEIMA - 75 KG; 

5. INFANTIL – DE 10 A 13 ANOS;  

6. JOVEM - 14 A 18 ANOS; 

7. CAVALO INICIANTE – GERAÇÃO 2018/2019; 

8. FINAL FEMININO - 65 KG. 

 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

Todos os competidores e seus representantes legais são responsáveis por seus animais, 
veículos, trailers, acessórios, etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de camping, 
assumindo integralmente as responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes 
e/ou danos que possam a vir ocorrer com o(a) competidor(a), animal, veículo, trailer e 
acessórios. No ato da inscrição e pagamento da mesma, o(a) competidor(a) e/ou seu 
responsável legal aceita integralmente os termos do regulamento previamente divulgado 
a todos, não podendo declarar o desconhecimento do mesmo. E assim declaram estar 
cientes de que haverá divulgação comercial, mediante a filmagem, reportagem, 
fotografias e outras formas de divulgação. Sendo que autoriza o evento e a organização a 
divulgar a mídia escrita e visual, renunciando ao pagamento de direitos de imagem. 
 

PROMOTOR: CLC TRÊS TAMBORES 
ASSESSORIA: APS ASSESSORIA PROVAS TRÊS TAMBORES (ANA PAULA SILVA) 


