
           REGULAMENTO 2ºCOPA ASTORGA 

 3 TAMBORES 

 

Acontecerá dia 23,24 e 25 de junho de 2022 

(quinta, sexta e sábado); 

Local: CT Rafael Simões - Astorga PR. 

 

Obrigatório na chegada ao recinto apresentação: 

Carteira de vacinação em dia. 

A.I.E 

MORMO 

GTA 

 

Valores: 

Feminino Rodeio Master Campo R$400,00 

Mirim Rodeio Master Campo R$200,00 (até 13 anos) 

Passada Extra (ambas) R$150,00 

Cavalo Extra Feminino R$250,00 

Cavalo Extra Mirim R$150,00  

Jovem R$150,00 (1 Passada); 

GP All Hunter R$150,00 (1 Passada); 

Teste Horse R$50,00 

Taxa de Recinto R$50,00 

Mangueira descoberta R$100,00  

 

Os comprovantes devem ser enviados para Ana Paula Paulino 

(43) 9 9809-6699 no WhatsApp; 

PIX CPF: 064.848.269.35 

 

 



          CRONOGRAMA 2º COPA ASTORGA  

3 TAMBORES: 

 

Dia 23/06 Quinta-feira 

Teste Horse Noturno 

Início: 18h30 

Vagas limitadas. 

 

Dia 24/06 Sexta-feira  

Início: 10h00 com Teste Horse. 

Categoria GP All Hunter 

Início: 14h00 Classificatória Mirim Master Campo 

Classificatória Feminino Master Campo 

19h30 Abertura com todos os classificados montados na pista. 

20h00 Semifinal Mirim e Feminino 

 

Dia 25/06/22 sábado 

Início: 08h00 Horas com Teste Horse,  

• Classificatória Mirim Master Campo      

• Classificatória Feminino Master Campo 

• Categoria Jovem 

• Semifinal Mirim Master Campo 

• Semifinal Feminino Master Campo 

 

19h30 Abertura com todos os classificados montados na pista. 

20h00 Final Mirim e Feminino 

Final Mirim e Feminino (20 competidores (as), 

 sendo 10 do 1º dia e 10 do 2º dia). 

 

 

 

 



Classificatória 

 Mirim/Feminino Master Campo 

 

Todas as competidoras e competidores correrão no primeiro dia de 

classificatória, tendo direito a uma passada, e fica a seu critério fazer a 

passada extra. Os 20 menores tempos se classificarão para a noite. As 10 

menores médias do 1 dia (classificatória + semifinal) se classificarão para a 

final. As (os) competidoras/ competidores não classificados para a final 

correrão novamente na classificatória do dia seguinte (1 passada por direito) + 

uma passada extra, caso queira (valendo o menor tempo), após a eliminatória 

serão retiradas novamente os 20 melhores tempos que se classificarão para a 

2º semifinal, as 10 menores médias 

(classificatória + semifinal) se classificarão para a final, completando as 20 

finalistas. 

- Para a competidora que for correr com dois ou mais animais, valerá o 

menor tempo dela para efeito de classificação (semifinal e final), terá que correr 

com esse animal, não será possível trocar. 

- Peso Mínimo para categoria feminino: 65 Kg 

 

Ordem de Entrada:  

 

Ordem de entrada Teste Horse, Jovem, GP 

das classificatórias, semifinais e final serão por sorteio no sistema SGP. 

 

Regulamento Geral 

Caso haja desistência por parte do (a) competidor (a), não haverá devolução 

do dinheiro da inscrição, mangueira ou recinto; não é permitida a troca de 

animal durante a prova salvo caso o animal se machuque e tenha laudo 

veterinário no tempo hábil da prova.  

Competidor (a) terá 1 (um) minuto para entrar em pista e começar o percurso 

após a primeira chamada do locutor, caso ultrapasse esse tempo levará SAT. 

Classificatórias das categorias Mirim e feminino serão liberados o uso do 

traje completo para competidor/a e treinador; 



Nas Semifinais e Final das categorias Mirim e Feminino serão obrigatório 

o uso do traje completo para competidor/a e treinador (calça, camisa manga 

longa com botões e chapéu / capacete opcional); 

Categoria Teste Horse Traje é Liberado, lembrando que nesta categoria, o 

tempo máximo para começar e finalizar a participação do conjunto é de 60 

segundos, caso o competidor exceda esse tempo, será cobrado mais 25,00 ao 

dono do animal! 

Nas categorias, jovem e GP traje obrigatório (calça, camisa manga longa com 

botões e chapéu / boné.  (capacete opcional); 

Na categoria MIRIM se encaixam as crianças de até 13 anos (podem ser 

meninos ou meninas); 

Na categoria JOVEM se encaixam jovens entre 13 e 18 anos (podem ser 

meninos ou meninas); 

Na categoria GP Aberto 75 Kg;  

Na categoria Feminino 65 kg; 

 

Reparo de pista será feito cada 5 competidores nas categorias, e de 7 em 7 

no teste horse; 

Embocadura Livre; 

Em caso de erro e percurso ou queda da foto célula a competidor (a) levara 

SAT. 

A cada tambor derrubado será acrescido 5 segundos no tempo; 

Será desclassificado o competidor (a) cujo animal apresentar maus tratos 

durante todo o evento, assim como presença de sangue, após a passada; 

Em caso de falha de foto célula a competidora correrá novamente no final da 

lista, caso tenha penalidades a mesma voltará COM a penalidade. 

Caso competidor (a) avance a linha da fotocélula a mesma levará SAT. 

Caso seja necessário a comissão organizadora poderá alterar o 

regulamento ou tomar outras decisões. A comissão não se responsabiliza 

por quaisquer danos ou causas que possam acontecer com cavalo, 

cavaleiro e seus pertences. 

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

pela inspeção da Comissão de Pista, 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 prova será adiada para uma nova data. Se esta condição se apresentar na 

final, as 20 finalistas serão premiadas na ordem em que foram classificadas. 



(caso atinja a quantidade mínima para premiação, caso não atinja será feito 

rateio de 70% das inscrições até 5º lugar. 

 

  

Descarte após a 1ª semifinal: 

O descarte deve ser informado logo após a semifinal. 

Se houver desistência de algum competidor (a) classificado (a) para a final 

entrara no lugar o competidor (a) 11ª colocado (a). 

 

 

 

Premiação para Categoria Feminino  

(Premiação Fixa caso atingir 45 inscritas). Caso não atinja será feito rateio de 

70% das inscrições até 5º lugar. 

 

1º Lugar R$ 3.000,00 + fivela campeã+ troféu 

2º Lugar R$ 2.000,00 + troféu 

3º Lugar R$ 1.500,00 + troféu 

4º Lugar R$ 1.000,00 + Medalha 

5º Lugar R$ 900,00 + Medalha 

6º Lugar R$ 800,00 + Medalha 

7º Lugar R$ 700,00 + Medalha 

8º Lugar R$ 600,00 + Medalha 

9º Lugar R$ 400,00 + Medalha  

10º Lugar R$ 400,00 + Medalha 

11º Lugar R$ 400,00 + Medalha 

12º Lugar R$ 400,00 + Medalha 

13º Lugar R$ 400,00 + Medalha 

14º Lugar R$ 400,00 + Medalha 

15º Lugar R$ 400,00 + Medalha 

16º ao 20º Medalha 



         Premiação para Categoria Mirim  

                (Premiação Fixa caso atingir 20 inscrições). 

               Caso não atinja será feito rateio de 70% das inscrições até 5º lugar. 

 

1º R$1.000,00 + Troféu 

2º R$800,00 + Troféu 

3º R$600,00 + Troféu 

4º R$500,00 + medalha 

5º R$400,00 + medalha 

6 ao 20º Medalha 

 

Premiação para Categoria Jovem (Premiação Rateio 70% das inscrições) 

 

1º 50% + Troféu 

2º 30% + Troféu  

3º 20% + Troféu 

 

Premiação para Categoria GP (Premiação Rateio 70% das inscrições) 

 

1º 50% + Troféu 

2º 30% + Troféu 

3º 20% + Troféu 

 

Que tenhamos uma boa prova, boa sorte a todos que DEUS nos 

abençoe! 

 

Comissão organizadora: 

Ana Paula Paulino (43)9 9809-6699 

Rafael Simões (44) 9 8454-0161 

Joe (44) 9 9951-6828                                         Atualizado 23 de Maio 2022 10h52 


