CAMPEONATO C R T 3 TAMBORES
REGULAMENTO GERAL
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente regulamento foi elaborado pela diretoria do Campeonato C R T
de 3 Tambores e seu desenvolvimento baseou-se no Regulamento Geral
de Concursos e Competições da raça Quarta de Milha da ABQM –
Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, com o qual
está em perfeita consonância;
1.2. Esse Regulamento será a premissa para todas as etapas do Campeonato
C R T de 3 Tambores;
1.3. As etapas realizadas pelo Campeonato C R T de 3 Tambores, se
estabelecem em todas regras de Regulamento Geral de Concursos e
Competições da raça Quarta de Milha da ABQM – Associação Brasileira de
Criadores de Cavalo Quarto de Milha, que visam exclusivamente garantir a
segurança e o bem-estar dos animais envolvidos no evento assim como
dos competidores.
1.4. Na hipótese de dúvida acerca desse regulamento cabe exclusivamente à
Diretoria do Campeonato C R T de 3 Tambores ou a quem essa indicar, a
explicação da mesma.

2. POLÍTICA DE BEM ESTAR E SAÚDE DO ANIMAL
2.1. Todos as etapas do Campeonato C R T de 3 Tambores, baseiam-se em
normas tabuladas visando exclusivamente a garantir a segurança e o bemestar dos animais utilizados nas competições;
2.2. Para ingresso dos animais nos recintos onde serão realizadas as etapas do
Campeonato C R T de 3 Tambores é obrigatório a apresentação de GTA –
Guia de Transporte Animal, obedecendo o prazo máximo de emissão de 05
(cinco) dias, assim como Relatório de Ensaio de Mormo Equino, Relatório
de Ensaio de Anemia Infecciosa Equina, todos com resultado NEGATIVO,
Atestado de Sanidade do Animal e por último Carteira de Vacinação em dia
com todas as vacinas do calendário oficial do MAPA – Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
2.3. Visando exclusivamente a segurança, saúde e bem-estar do animal é
permitido apenas o uso de relho ou pingalim, contudo, esses não devem de
maneira alguma serem utilizados à frente da barrigueira do animal, caso
isso aconteça o competidor será automaticamente desclassificado (SAT);
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2.4. Ao final de cada passada dos animais, fica facultado à equipe coordenadora
do evento, a fiscalização dos animais para verificação de agressões
desnecessárias e ainda marcações no corpo do animal que gerem
hematomas e ou sangramentos provenientes da conduta de seus
competidores;
2.5. Visando exclusivamente a segurança, saúde e bem-estar do animal fica
estabelecido que um único animal não poderá passar duas vezes na
mesma bateria da categoria, sendo vetado ainda, o empréstimo desse
animal para outro(a) competidor(a).

3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. Após disposição do Item 2.2, a GTA – Guia de Transporte Animal de
retorno, será emitida pela Comissão Organizadora do evento, tendo para
isso um custo no valor de R$ 30,00 (trinta reais) para cada GTA, sendo que
o pagamento deverá ser realizado em espécie no ato da entrega da
mesma;
3.2. As etapas do Campeonato C R T de 3 Tambores, poderão ser competidas
com animais de qualquer raça, desde que atenda as condições de
sanidade do Item 2.2;
3.3. O mesmo conjunto (competidor e animal) poderá pagar duas
inscrições/passadas
nas
categorias
TESTE
HORSE,
KIDS,
INICIANTE/ALUNO, FEMININA, restando claro que apenas 01 (um) tempo
classificará o conjunto;
3.4. Fica o competidor obrigado a trajar vestimenta estilo Western, inclusive
camisa de mangas compridas e colarinho, chapéu ou boné e botas. O
chapéu ou boné deve estar na cabeça do competidor quando entrar na
pista.
3.5. Os campeões das categorias serão definidos por MÉDIA (Tempo da
Classificatória + Tempo da Final, divido por 02) sendo que o menor tempo
vence.
3.6. Na hipótese de não atingir a quantidade mínima de 15 (quinze) inscrições
por categoria só receberá troféu o primeiro colocado da categoria.
3.7. Fica facultado exclusivamente à Comissão Organizadora do Campeonato
C R T de 3 Tambores, determinar a quantidade de troféus que serão
distribuídos para cada categoria.
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4. DAS INSCRIÇÕES E PREMIAÇÕES
4.1. Ao fazer a inscrição o competidor será responsável pelas informações
prestadas e será responsabilizado em caso de infração;
4.2. Fica facultado à Comissão Organizadora do Campeonato C R T de 3
Tambores, exigir documento comprobatório da idade do competidor, e caso
seja constatado qualquer irregularidade será motivo de desclassificação
automática;
4.3. As inscrições para provas têm seus preços e premiações previamente
estabelecidos pela entidade promotora, quais sejam:
TESTE HORSE: R$ 30,00 (trinta reais) por inscrição/passada
Premiação: Troféu – Somente para primeiro colocado
OBS: Limite de 02 (duas) passadas por animal
KIDS: R$ 50,00 (cinquenta reais) por inscrição/passada
Premiação: 50% do valor das inscrições + troféu
Rateio: 1º colocado: 50%, 2º colocado 30%, 3º colocado 20%
OBS: Limite de 02 (duas) passadas por animal
10% do valor das inscrições serão revertidos para a final.
INICIANTE/ALUNO: R$ 100,00 (cem reais) por inscrição/passada
Premiação: 50% do valor das inscrições + troféu
Rateio: 1º colocado: 50%, 2º colocado 30%, 3º colocado 20%
OBS: Limite de 02 (duas) passadas por animal
10% do valor das inscrições serão revertidos para a final.
ABERTA: R$ 100,00 (cem reais) por inscrição/passada
Premiação: 50% do valor das inscrições + troféu
Rateio: 1º colocado: 50%, 2º colocado 30%, 3º colocado 20%
OBS: Limite de 02 (duas) passadas por animal
10% do valor das inscrições serão revertidos para a final.
FEMININA: R$ 100,00 (cem reais) por inscrição/passada
Premiação: 50% do valor das inscrições + troféu
Rateio: 1º colocado: 50%, 2º colocado 30%, 3º colocado 20%
OBS: Limite de 02 (duas) passadas por animal
10% do valor das inscrições serão revertidos para a final.
TIRA TEIMA: R$ 200,00 (duzentos reais) por inscrição/ 02 passadas
Premiação garantida para até 20 inscrições
Rateio: Primeiro R$ 1.000,00 (mil reais) D1º 50%, D2º 30%, D3º 20%
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Segundo R$ 1.000,00 (mil reais) D1º 50%, D2º 30%, D3º 20%
OBS: Limite de 02 (duas) passadas por animal
Na hipótese de não atingir o limite de inscrições a premiação será por
rateio direto e simples.
4.4. O sorteio da ordem de entrada será efetuado após encerramento do prazo
das inscrições, não podem efetuar nova inscrição caso a categoria tenha
iniciado;
4.5. Qualquer irregularidade na documentação do animal e ou competidor
solicitado pela Comissão Organizadora do Campeonato C R T de 3
Tambores, ensejará desclassificação automática do competidor(a) e ou
Animal.

5. DAS CATEGORIAS DO CAMPEONATO
5.1. A Comissão Organizadora do Campeonato C R T de 3 Tambores
estabelece 06 (seis) categorias para o campeonato, quais sejam:
TESTE HORSE: Será para empistar os animais inscritos, sendo facultado à
Comissão Organizadora do Campeonato C R T de 3 Tambores propor
premiação prévia ou não para a categoria;
KIDS: Somente poderão participar crianças até 13 anos de idade
completos; considerando a idade no momento da inscrição da primeira
etapa do campeonato. Serão considerados para a Classificação da final do
campeonato os 10 melhores tempos.
OBS: É obrigatório o uso de capacete para crianças competidoras até a
idade de 11 (onze) anos completos.
INICIANTE/ALUNO: Somente poderá participar Iniciantes e ou Alunos.
Considera-se iniciante aquele(a) competidor(a) que não vive da atividade
equestre, sendo que cabe tão comente à Comissão Organizadora do
Campeonato C R T de 3 Tambores estabelecer aqueles que são
competidores iniciantes ou não. Na hipótese de atingir o limite mínimo de 25
(vinte e cinco) inscrições haverá final, sendo classificados à disputa os 10
melhores tempos gerais.
ABERTA: Poderá participar competidores amadores e profissionais. Na
hipótese de atingir o limite mínimo de 25 (vinte e cinco) inscrições haverá
final, sendo classificados à disputa os 10 melhores tempos gerais.
FEMININA: Poderá participar competidoras amadoras e profissionais. Na
hipótese de atingir o limite mínimo de 25 (vinte e cinco) inscrições haverá
final, sendo classificados à disputa os 10 melhores tempos gerais.
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TIRA TEIMA: Poderá participar competidores amadores e profissionais.
Serão duas passadas por competidor excluindo assim o menor tempo.

6. DA PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO
6.1. A Comissão Organizadora do Campeonato C R T de 3 Tambores
estabelece a seguinte pontuação por etapa para todas as categorias do
campeonato:
1º Colocado: 20 Pontos
2º Colocado: 15 Pontos
3º Colocado: 10 Pontos
4º Colocado: 07 Pontos
5º Colocado: 06 Pontos
6º Colocado: 05 Pontos
7º Colocado: 04 Pontos
8º Colocado: 03 Pontos
9º Colocado: 02 Pontos
10º Colocado: 01 Ponto

7. EQUIPAMENTOS
7.1. A Comissão Organizadora do Campeonato C R T de 3 Tambores,
estabelece que para todo animal que for apresentado com freio, o uso da
barbela é obrigatório, sendo que as barbelas podem ser de corrente, couro
e ou nylon.
7.2. No caso de falha ou quebra de equipamento que impeça a continuidade da
prova, o conjunto está automaticamente desclassificado.
Em qualquer etapa ou prova do campeonato a Comissão Organizadora esta
autorizada a solicitar a remoção ou alteração de qualquer peça e ou
equipamento que a seu parecer possa ser degradante ao cavalo.
8. DAS CONDUTAS PROIBIDAS
8.1. Trocar de cavalo no transcorrer da competição de forma deliberada por
outro animal diferente daquele que deveria estar competindo;
8.2. Qualquer competidor que seja auxiliado por outra pessoa no interior da
arena (ou pista) do evento será desclassificado, exceto crianças com 11
(onze) anos completos ou menos;
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8.3. É proibida a conduta antiesportiva por parte do apresentador, proprietário,
competidor, treinador ou de qualquer outro agindo em seu nome, durante o
evento ou nos seus bastidores;
Quando o apresentador, proprietário, competidor, treinador ou de qualquer
outro agindo em seu nome, forem considerados culpados por conduta
desrespeitosa, antijurídica ou antiesportiva ou ainda tratamento degradante
ao animal, terá sua premiação suspensa e desclassificação automática do
Campeonato C R T de 3 Tambores.
9. DAS MEDIDAS DA PISTA
9.1. A Comissão Organizadora do Campeonato C R T de 3 Tambores,
estabelece as medidas da pista com a seguintes medidas:
Distância desde a fotocélula até o 1º tambor: 16 metros lineares;
Distância desde o 1º tambor até o 2º tambor: 27 metros lineares;
Distância desde o 2º tambor até o 3º tambor: 30 metros lineares;
Distância desde o 3º tambor até a fotocélula: 46 metros lineares;
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