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REGULAMENTO INDIVIDUAL – 2ª ETAPA 2022   

COPA ETERNAL – CAPIM BRANCO/ MG:  

06 E 07 DE MAIO DE 2022  

  

OBS: Cada etapa terá seu regulamento individual.  

A pontuação do campeonato iniciou com duas etapas bônus no final de 

2021 e seguirá no campeonato 2022. 

  

1. FILIAÇÃO:  

  

1.1. Taxa de Filiação obrigatória para o BRB 2021/ 2022:  

  

- R$ 200,00 – pacote para todas as etapas (poderá ser dividido no cheque 

em até 2 vezes)  

- R$ 50,00 – filiação por etapa. (Caso a competidora não queira se filiar o 

ano todo. 

OBS: Todas pontuarão para a final.  

Para participar da final, a competidora tem que optar pelo pacote anual de 

filiação. Mesmo que durante o campeonato ela tenha escolhido pagar por etapa, 

caso ela se classifique para final, ela terá que pagar apenas o restante da filiação 

anual.  

Ex: até a final paguei 150,00 (por 3 etapas), para participar da final tenho que 

quitar os 50 restantes para completar a filiação anual. 
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Ex: Se a competidora pagou filiação parcial na 1ª etapa e na 2ª etapa ela resolver 

se filiar total (para o restante do ano), ela pagará apenas o que resta. 

Para o Campeonato 2022 só classificam para a final as 10 competidoras mais 

pontuadas e na Mirim, apenas as 3 mais pontuadas. 

Além das 10 classificadas, na final 2022, haverá uma disputa extra para as 

melhores competidoras de cada Estado do Duelo Entre Estados. 

Representando o Estado de Minas Gerais, Amanda Sales participará do duelo 

contra a competidora Elenir Forte representando o estado do Rio de Janeiro. 

 

2. INSCRIÇÃO:  

A filiação e as inscrições serão realizadas pelo SGP sistema (evento - Circuito 

BRB) até 1 dia antes do início da etapa. As inscrições realizadas no dia do 

evento terão acréscimo de R$ 20,00. 

O pagamento das inscrições deverá ser efetuado no dia da prova até 1 hora antes 

do seu início, caso contrário a inscrição será cancelada. 

O pagamento deve ser feito com cheque ou dinheiro. Não será aceito 

transferências, pois o valor de inscrição já irá direto para o envelope de 

premiação. 

 

2.1. Inscrição:  

 R$ 300,00 + R$ 5,00 (taxa Sistema) – pacote 

- R$ 200,00 + R$ 5,00 (taxa Sistema) – inscrição extra (outro cavalo)  

 

2.2 – Inscrições realizadas e pagas até o dia 02/04 terão desconto de  

R$ 50,00. Desconto válido apenas para pacote de inscrição. 
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 Favor solicitar a conta para depósito no (31) 99295-8128.  

 

3. PREMIAÇÃO DA ETAPA:  

  

Final Ouro: 

OBS: A premiação será de 80% do valor da inscrição (sem taxa Sistema) 

distribuídas da seguinte forma: 1º - 24%, 2º - 19%, 3º - 14%, 4º - 10%, 5º 8%, 

6º ao 10º - 5%.  

Final Prata: 

1º ao 5º da final prata: R$ 250,00 

 

4. INFORMAÇÕES:  

Nessa etapa, serão aceitas inscrições de animais de outras raças e sem registro 

também. 

Porém, se a final também for parceria com prova de núcleo fechado, animais de 

outras raças não poderão participar. Caso não seja núcleo fechado na final, 

animais sem registros classificados, poderão participar. 

Exclusivamente nessa etapa a distância da fotocélula até o tambor será 

reduzida. A distância dos tambores permanece no tamanho oficial. 

As normas de prevenção ao Covid Do local também se aplicam ao BRB 

nessa etapa. As normas podem ser visualizadas no link do evento. 

  

4.0 Baias:  
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Os animais participantes poderão alugar uma baia ou recinto para a sua 

acomodação. O aluguel e pagamento de baias está disponibilizado no site do 

SGP - evento Copa Eternal. 

4.1 Peso mínimo: 65 kg.  

4.2 Classificatória: Classificatória: Todas as competidoras terão 

direito a duas passadas no primeiro dia (sexta). Dessa forma, cada 

competidora terá dois tempos. Será descartado o seu maior tempo 

prevalecendo o menor para a classificação para a final no sábado.  

Para a final no sábado, correrão apenas os 10 melhores tempos na final Ouro.  

A final é a soma do melhor tempo de sexta com o tempo da final. 

Para a competidora que for correr em dois ou mais animais, apenas um animal 

será classificado para a final, aquele que tiver o menor tempo. A competidora 

que participar em mais de um animal poderá escolher em qual animal vai correr 

a final.   

A competidora que entrar para final Ouro, não poderá participar da final prata. 

Excepcionalmente nessa etapa não haverá diária por conta do formato da prova. 

OBS: A ordem de entrada na sexta será sorteio feito pelo BRB. A ordem se 

sábado será a ordem decrescente dos tempos.  

 

Final Prata: 

As demais competidoras participarão da Final Prata. 

A final é a soma do melhor tempo de sexta com o tempo da final. 

Serão premiadas as 5 melhores somas das competidoras da Final Prata. 

A competidora classificada na Ouro, não poderá competir na Prata. 
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4.3 Pontuação Final: O ranking do campeonato será contado a partir de 

pontos ganhos durante as etapas, que se distribuirão da seguinte 

maneira:  

1º lugar: 100 pontos;  

2º lugar: 90 pontos;  

3º lugar: 80 pontos;  

4º lugar: 70 pontos;  

5º lugar: 60 pontos;  

6º lugar: 50 pontos;  

7º lugar: 40 pontos;  

8º lugar: 30 pontos;  

9º lugar: 20 pontos;  

10º lugar: 10 pontos.  

 

4.5 Bonificação: Em cada etapa que a competidora participar, receberá 30 

pontos que serão adicionados ao Ranking Geral do Campeonato.  

4.6 Descarte de etapa para classificação final: Está previsto um total de 

 6 etapas para o campeonato de 2022. Caso aconteça apenas 6 etapas, será 

descartada a pontuação das duas piores etapas da competidora (2 descartes). 

Caso aconteça mais ou menos etapas a comissão irá decidir mediante 

necessidade. 

4.7 Penalidade: Será punida com menos 50 pontos a competidora que não 

comparecer ao pódio nas etapas, e com menos 100 pontos se não comparecer 

ao pódio na final do Circuito. Somente em casos extremos será liberado, 

mediante autorização da comissão responsável do BRB na etapa em questão.  
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OBS: Ocorrendo 6 etapas no ano, a competidora que participar de 5 etapas 

receberá uma bonificação extra de 30 pontos acrescentados ao ranking 

final. 

4.8. Traje Completo (calça, bota, chapéu ou capacete e camisa manga 

longa): Obrigatório para competidoras. Não será permitida a entrada do 

treinador em pista, salvo se autorizado pelo juiz por conta da idade do 

competidor. O uso do chapéu ou capacete será obrigatório, porém o cinto é 

opcional. 

4.9. Troca de Animais: É permitida a troca de animais durante a etapa, desde 

que esse animal não esteja inscrito com outra competidora.  

Ex: 1 pacote de inscrição tem direito a duas passadas (na sexta) – corre uma 

passada com um, e outra com outro. 

Não é permitido que duas pessoas inscritas corram no mesmo animal.  

É permitido que a competidora realize mais de uma inscrição, desde que corra 

com animais diferentes. A competidora que optar por duas inscrições, deve 

seguir a ordem de entrada sorteada com os devidos animais anunciados, caso 

não respeite a ordem será automaticamente desclassificada.  

No rodeio, apenas a competidora é considerada classificada, e não o conjunto. 

Desse modo, ela poderá classificará com seu melhor tempo e poderá escolher 

em qual animal quer correr a final.  

4.10. Falha da fotocélula: A competidora correrá novamente no final de folha. 

E caso tenha derrubado 1 ou mais tambores, voltará penalizado com o número 

de tambores derrubados, independente de qual foi o tambor derrubado.  

4.11. Pista em más condições devido à chuva ou situações adversas: Após 

passar pela inspeção da Comissão de Pista BRB, se a pista não oferecer 

condições para competir, a passada será adiada para o dia seguinte 

(classificatórias e semifinais). Se no dia seguinte, a pista ainda assim não 

apresentar condições, a etapa será cancelada. Se esta condição se apresentar na 

final, as 10 finalistas serão pontuadas e premiadas na ordem em que foram 

classificadas. Se a etapa for cancelada, cada competidora presente ganhará 20 

pontos no Ranking do Campeonato e receberá o valor de sua inscrição de volta. 
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Essas condições serão julgadas exclusivamente por uma comissão determinada 

pela diretoria do BRB e pelo juiz da prova. A qualquer momento, a pista poderá 

ser alterada a critério exclusivo da comissão do BRB e do juiz da prova. Caso a 

competidora não concorde com a alteração poderá usar seu direito de descarte.  

4.12. Desistência ou WO: Caso a competidora não participe da final da etapa, 

esta não terá direito à pontuação e à premiação. Não será convocada nenhuma 

competidora e correrão as finalistas ali presentes. 

OBS: A competidora que não participar da final não terá direito a 

premiação ou pontuação. Casos especiais serão avaliados pela diretoria.  

4.13. Empate na etapa: Se a 10ª e a 11ª empatarem nas eliminatórias, as 

duas competidoras correrão novamente pelo desempate (tira-teima) e 

assim subirá apenas uma para a final. Se houver empate por tempo na final da 

etapa, os pontos e a premiação de ambas competidoras serão somados e 

divididos entre elas.  

4.14. Atraso da competidora durante a eliminatória: não serão aceitos 

atrasos de competidoras, mesmo que sejam considerados justificáveis. Caso a 

competidora chegue após o início da eliminatória, não poderá fazer a inscrição 

para aquela eliminatória, somente para o próximo dia.  

4.15. Tempo para entrar na pista: A competidora terá 1 minuto para iniciar a 

prova após ser chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este limite, será 

desclassificada.  

4.16. Entrada na abertura: A competidora obrigatoriamente deverá entrar 

na abertura e devidamente trajada. Caso isso não ocorra, a competidora perderá 

20 pontos no ranking e será desclassificada do dia que não entrou. Caso a 

competidora não entre na abertura da final da etapa, ela será desclassificada da 

final.  

4.17. Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso a competidora avance a linha da 

fotocélula no início ou no fim do percurso será desclassificada.  

4.18. Erro de percurso: Será desclassificada.  
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4.19. 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.  

4.20. Treinador: Não será permitido a entrada do treinador em pista, salvo se 

autorizado pelo juiz por conta da idade da competidora.  

4.21. Reparo de Pista: O reparo da pista será feito exclusivamente e a qualquer 

momento por indicação do juiz e da Comissão de Provas do BRB.  

4.22. Maus tratos aos animais: Será desclassificada a competidora cujo animal 

apresentar maus tratos, assim como presença de sangue após a passada. Sendo 

julgado apenas pelo juiz no seu campo de visão na pista e quando o animal 

estiver esperando para entrar na pista ou saindo dela, ou a qualquer momento 

durante a etapa se a atitude for constatada pela Comissão do BRB. 

. 4.23. Juiz: O juiz é a autoridade máxima na pista, cabendo a ele decidir a 

entrada ou saída da competidora e treinador da pista. Desacatar as ordens do 

juiz de pista implica em desclassificação. Qualquer ofensa dirigida ao juiz ou 

aos membros da comissão organizadora feita pela competidora ou membros de 

sua equipe acarretará na desclassificação da competidora e esta atitude será 

analisada pela Diretoria do BRB.  

4.24. Comportamento Antiesportivo: Qualquer comportamento antiesportivo 

da competidora e membros de sua equipe será julgado pela Diretoria do BRB.  

4.25. Patrocinador: Nas etapas será permitido o uso de camisas dos 

patrocinadores das competidoras, desde que não conflitem com os 

patrocinadores do BRB e do evento durante as eliminatórias e final. Na final de 

cada etapa as competidoras finalistas deverão obrigatoriamente usar a camisa 

oferecida pelo BRB do patrocinador oficial da mesma (caso haja).  

4.26. Termo de compromisso e responsabilidade: Todas as competidoras 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 vir a ocorrer com a competidora, animal, 

veiculo, trailer e acessórios. Todas as competidoras deverão assinar um termo 

de compromisso e concordância com o presente regulamento, e autorizando o 
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uso de sua imagem sem ônus para o BRB e seus parceiros e isentando-os da 

responsabilidade civil e criminal de quaisquer acidentes ou danos ocorridos 

durante as etapas e final do campeonato, em caso de competidora menor de 

idade, assinara seu responsável legal. 

No ato da inscrição e pagamento da mesma, a competidora e/ou seu 

representante legal aceita integralmente os termos do regulamento previamente 

divulgado a todos, não podendo declarar o desconhecimento do mesmo. 

4.27. Bonificação: A competidora só receberá os pontos de bonificação se 

participar efetivamente da etapa, ou seja, deverá entrar na pista com seu animal 

em pelo menos uma das classificatórias para que adquira o direito à bonificação 

da etapa.  

 

5. CATEGORIA MIRIM (INCENTIVO) 

 

A mirim vai até 14 anos (levar xerox do documento de identidade). A 

competidora para se enquadrar na categoria Mirim deverá ter até 14 anos na 

data da primeira etapa que participar do BRB Mirim 2022 (Contando etapa 

bônus). 

A competidora deverá obrigatoriamente usar capacete de acordo com o 

regulamento ABQM para a sua idade e proteção. Deverá fazer o percurso sem 

que outra pessoa a acompanhe ao ultrapassar a linha da fotocélula.  

Apenas nessa categoria o treinador poderá entrar, devidamente trajado, para 

auxiliar a competidora, sob pena de desclassificação. 

 

5.1. Inscrição:  

 R$ 200,00 + R$ 5,00 (taxa Sistema) – pacote 

- R$ 100,00 + R$ 5,00 (taxa Sistema) – inscrição extra (outro cavalo)  
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- R$ 100,00 + R$ 5,00 (taxa Sistema) – diária  

  

5.2 Premiação:   

OBS: A premiação será de 50% do valor da inscrição (sem taxa Sistema) 

distribuídas da seguinte forma: 1º - 50%, 2º - 30%, 3º - 20%. 

Todas as competidoras receberão medalhas de participação. 

5.3 - Peso mínimo: livre.  

 

5.3.1 - Classificatória: Todas as competidoras correrão no primeiro dia (sexta) 

tendo direito a duas passadas. Dessa forma, cada competidora terá dois 

tempos. Será descartado o seu maior tempo prevalecendo o menor 

para a classificação para a final no sábado.  

Para a final no domingo, correrão apenas os 3 melhores tempos.  

A final é a soma do melhor tempo de sexta com o tempo da final. 

Para a competidora que for correr em dois ou mais animais, apenas um animal 

será classificado para a final, aquele que tiver o menor tempo. A competidora 

que participar em mais de um animal poderá escolher em qual animal vai correr 

a final.   

Não haverá diária nessa etapa. 

OBS: A ordem de entrada na sexta será sorteio feito pela Copa Eternal + 

BRB. A competidora mirim que também for participar da categoria rodeio 

mirim do Eternal pode ter seu tempo computado para as duas categorias. 

Ex: o tempo do rodeio mirim eternal vai contar para o BRB Mirim 

também.  

5.4. Caso a competidora queira participar da categoria “Rodeio Mirim Misto 

Etenrla” e do BRB Mirim (só meninas), ela terá que fazer duas inscrições 

distintas, uma para a Categoria Rodeio Mirim Misto” no SGP da Copa Eternal 
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e uma no SGP para o BRB para o rodeio Mirim, sendo que serão duas 

premiações distintas.  

5.5. Pontuação: O ranking do campeonato será contado a partir de pontos 

ganhos durante as etapas, que se distribuirão da seguinte maneira:  

1º lugar: 100 pontos;  

2º lugar: 90 pontos;  

3º lugar: 80 pontos;  

 

6. "MEGA SORTEIO CIRCUITO BRB" 

 

Ao final do campeonato teremos 5 sorteios para todas as associadas. 

Veja quais são os brindes! 

 

➢ Brinde 1 - R$ 1.200,00 em suplementos Organnact 

➢ Brinde 2 - R$ 800,00 em suplementos Organnact 

➢ Brinde 3 - R$ 400,00 em suplementos Organnact 

➢ Brinde 4 - 1 inscrição para o BRB 2023 

➢ Brinde 5 - 1 filiação para o BRB 2023 

 

Quer saber como participar? Quer saber como ganhar os seus cupons? 

É super fácil, veja o regulamento: 

 

✓ Valido apenas para competidoras filiadas ao Circuito BRB 2022 
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✓ A cada R$ 300,00 em compras de Organnact você recebe 1 cupom 

(cupom fornecido pelo BRB). 

✓ Serão válidas TODAS as compras de produtos Organnact que forem 

apresentadas notas como comprovante no ano de 2022 até a data da final. 

✓ Para receber o prêmio a competidora precisa ter participado de pelo 

menos 3 etapas em 2022 (pode contar com a etapa bônus). 

✓ O brinde 4 (inscrição) será válido para qualquer uma das 2 primeiras 

etapas da temporada 2023. 

✓ O brinde 5 (filiação) será válido apenas para o ano de 2023. 

 

Como será feito o sorteio?? 

Cada competidora participante pode ganhar apenas 1 brinde. Ex: se o nome da 

competidora já foi sorteado e ela possui mais cupons, ela não concorrerá aos 

demais brindes, e será feito novo sorteio. 

O sorteio será realizado na Final 2022 e será na seguinte ordem: 

 

➢ 1º cupom sorteado = brinde 1 

➢ 2º cupom sorteado = brinde 2 

➢ 3º cupom sorteado = brinde 3 

➢ 4º cupom sorteado = brinde 4 

➢ 5º cupom sorteado = brinde 5 


