
Prova Cenaem Três Tambores 

REGULAMENTO 

Data: 23/10/2021 

Inicio 8horas 

Local: Hípica Cenaem – Morungaba SP  

 

1. Protocolo Covid 

A prova seguirá rigoroso regulamento de enfrentamento ao Covid, conforme 

exigido pela Vigilância Sanitária Local, a qual estará monitorando o evento: 

-Não será permitido público no local (a área comum será isolada, com 

acesso permitido apenas aos sanitários); 

-Competidores serão credenciados na entrada. Menores de idade poderão 

entrar com um responsável; 

-Será obrigatória a entrega do termo de compromisso, conforme modelo 

fornecido pela organização da prova; 

-Será obrigatório o uso de máscara dentro da Hípica (sendo permitida a 

retirada apenas ao competidor que está se apresentando, devendo colocar 

novamente logo após sua passada); 

- Será obrigatório o respeito ao distanciamento social em toda a dependência 

da hípica; 

-Será expressamente proibida a realização de confraternizações, devendo os 

competidores permanecerem em seus locais do camping (caminhão/trailer) nos 

momentos que não estiverem aquecendo ou competindo; 

-A prova (listas e tempos) poderá ser acompanhada através do SGP sistema, 

por isso não será permitida a presença na área de aquecimento de pessoas 

que não estiverem competindo. 

- A recusa no cumprimento de qualquer dessas regras por parte do competidor 

ou acompanhante, será motivo para exclusão dos mesmos das dependências 

da Hípica, perdendo esse o direto à suas inscrições ou premiações.  

 

 

 



2. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site SGP Sistema. 

O início das inscrições será no dia 04/10/2021 às 8 horas e o encerramento 

dia 21/10/2021 às 20 horas. 

O pagamento das inscrições deverá ser feito via PIX, para a chave CPF 

148.087.808-10, Paula de Camargo P. Ribeiro da Silva até 21/10/2021. 

As inscrições serão validadas após envio do comprovante do PIX por whatsapp 

para (11) 973652829 junto com a identificação das inscrições até 21/10/2021. 

(Inscrições que não tiverem seus pagamentos confirmados até essa data serão 

canceladas e excluídas do sistema). 

Valor das inscrições  

(por passada, podendo ser realizada mais de uma passada por conjunto, 

valendo o menor tempo) 

AS CATEGORIAS CORRERÃO NESSA ORDEM: 

- TEST HORSE R$ 40,00 (inscrições limitadas) 

- ABERTA R$ 130,00 

- AMADOR (*A PARTIR DE 19 ANOS não podendo ser treinador de cavalos 

profissional) R$ 120,00 

- MIRIM (*ATÉ 12 ANOS) R$ 100,00 (uso obrigatório de capacete) 

- JOVEM (*DE 13 À 18 ANOS) R$ 100,00 

- FEMININA R$ 130,00 

* idade na data da prova, podendo ser exigida a apresentação de documento 

com foto a qualquer momento. A não apresentação do documento quando 

solicitado, acarretará na desclassificação do competidor. 

É de inteira responsabilidade do competidor verificar se o mesmo se 

enquadra no regulamento da categoria. Caso se inscreva de forma 

irregular, será atribuído SAT, sem direito de ressarcimento do valor da 

inscrição. 

 

 

 

 



3. Premiação 

A premiação será realizada via PIX, em até 48 horas após o termino da prova. 

Para isso, os vencedores de cada categoria deverão enviar seus dados 

bancários para o whatsapp (11) 973652829. 

A categoria TEST HORSE não terá premiação em dinheiro. 

As demais categorias serão premiadas com 70% das inscrições, divididos de 

acordo com o número de inscritos da categoria: 

- Até 30 inscrições: 1° 50%; 2° 30%; 3° 20% 

- De 31 a 35 inscrições: 1° 47%; 2° 27%; 3° 18%; 4° 8% 

- A partir de 36 inscrições: 1° 45%; 2° 25%; 3° 15%; 4° 10%; 5° 5% 

Caso o competidor realize mais de uma inscrição com o mesmo animal em 

uma categoria, valerá o menor tempo do conjunto, tendo esse, direito à apenas 

uma premiação. Caso o competidor se inscreva com mais de um cavalo na 

mesma categoria, poderá ganhar mais de um prêmio. 

 

4. Regulamento Geral 

- O juiz é autoridade máxima da prova e qualquer desrespeito a ele poderá ser 

motivo de desclassificação. Qualquer caso que não estiver descrito nesse 

regulamento será decidido pelo juiz, juntamente com a organização da prova. 

- O reparo em pista será realizado na categoria Test Horse de 10 em 10 

passadas. Nas demais categorias de 5 em 5 passadas. O juiz poderá alterar a 

qualquer momento essa regra, se julgar necessário para segurança dos 

competidores, não retornando em hipótese alguma as passadas anteriores. 

- Qualquer ato considerado maus tratos ao animal, dentro ou fora da pista, será 

motivo de desclassificação, devendo o mesmo se apresentar saudável, sem 

sinais de lesões, manqueira ou qualquer enfermidade. 

- Serão acrescidos 5 segundos ao tempo do competidor por tambor derrubado; 

- A presença de qualquer sangramento no animal é motivo de desclassificação; 

- Embocadura e traje são liberados, sendo obrigatório uso de boné, chapéu ou 

capacete. Exceto na categoria MIRIM onde é obrigatório o uso de capacete; 

- Falha na fotocélula: o competidor poderá optar em correr logo em seguida ou 

voltar no final de folha e caso tenha derrubado tambores, voltará penalizado; 



- Em caso de empate a premiação e classificação serão divididas entre os dois 

competidores; 

- O competidor terá um minuto para partir após ter seu nome anunciado pelo 

locutor, passando esse tempo será desclassificado; 

-Erro de percurso ou atravessar a linha da fotocélula por dentro ou por fora, 

antes, durante ou depois do percurso, exceto para abrir ou fechar seu tempo, 

será atribuído SAT; 

- Não é permitido bater a mão ou reio na parte anterior do animal (paleta ou 

pescoço); 

- Peso mínimo de 65 kg na categoria Feminina e 75 kg na Aberta. As demais 

categorias terão peso liberado. 

- Ao se inscrever na prova, o competidor e/ou responsável legal concorda com 

o uso de sua imagem, sendo permitido qualquer tipo de divulgação sem aviso 

prévio e sem pagamento de direito de imagem. 

- O competidor e/ou responsável legal é integralmente responsável por seus 

animais, veículos, trailers e equipamentos, dentro e fora da Hípica, assumindo 

totalmente a responsabilidade civil e criminal por eventuais acidentes e/ou 

danos de qualquer natureza que possam vir ocorrer, isentando a organização 

da prova. 

- No ato da inscrição, o competidor e/ou seu responsável legal, aceita 

integralmente os termos deste regulamento, não podendo alegar 

desconhecimento. 

 

5. GTA 

Será exigido GTA, atestado sanitário, atestado de vacinação e exame negativo 

de AIE e Mormo. 

Os dados do GTA serão divulgados assim que estiverem disponíveis, através 

do SGP, instagram @hipicacenaem e whatsapp. 

A taxa de retorno por GTA é de R$30,00. 

O pagamento do retorno deverá ser feito via PIX, para a chave CPF 

148.087.808-10, Paula de Camargo P. Ribeiro da Silva até 22/10/2021 com 

envio do comprovante do PIX por whatsapp para (11) 973652829 junto com o 

número da GTA de entrada no evento. 


