
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

PISTA REDUZIDA 

INÍCIO: 09H DA MANHÃ  

1º ETAPA: 20 DE MAIO 2023 

2º ETAPA: 15 DE JULHO 2023 

3º ETAPA: 11 DE NOVEMBRO 2023 

LOCAL: CLUBE DO LAÇO DE ÁLVARES MACHADO/SP  

RODOVIA JÚLIO BUDISK  

 A pista não estará liberada para treinos 

 

INSCRIÇÕES 

Test Horse - 50,00 - 1 passada. Troféu para o melhor tempo no teste  

Kids (0 a 8 anos) - premiação em medalhas -60,00 / 1 passada 

Mirim- Ambos os sexos: Categoria Mirim- Ambos os sexos: Retificação 
(0 a 13 anos,caso o competidor completar  14 anos no decorrer do 

campeonato o mesmo poderá finalizar o campeonato, sendo necessário 

ter corrido a 1ª etapa, caso não tenha corrido a 1ª etapa sua inscrição será 

bloqueada. 

150,00 – 2 passadas  

 Feminino - 180,00 / 2 passadas 

Escolinha/iniciante - 120,00 /01 passada *Obs: Nunca ter corrido em outra 

categoria, caso constatar-se com veracidade que o competidor(a) correu 

em outra categoria, acarretará a perca da inscrição e não valerá a 

pontuação.*  

Jovem Unificado (até 17 anos) - 120,00 / 1 passada 

Amador 150,00 / 1 passada 

Aberta 150,00 /1 passada 

1º 

CAMPEONATO 



 

 

INSCRIÇÕES PELO SGP ANTECIPADA ATÉ O DIA 19/05/2023 (SEXTA-

FEIRA) ATÉ 12H 

APÓS ESSA DATA ACRÉSCIMO DE R$20,00 

As inscrições serão feitas pelo SGP 

Envia o comprovante de pagamento para: 

Pix: CEL: 18 981155607 / BANCO SANTANDER / MARCELA ROSANA MACHINI DIANA 

PREMIAÇÕES 

 

FEMININO: Premiação fixa R$*4,300 caso não atinja as 25 inscrições a 

premiação será de 70% das inscrições classificam 20 para a final 

FEMININO 

1° 1200,00 + troféu  

2° 1000,00 + troféu  

3° 900,00 + troféu  

4° 700,00 + troféu  

5° 500,00 + troféu  

6 º à 10º premiação de brindes para cada colocação. 

  

MIRIM 

Premiação Fixa 2.100 

Caso NÃO atingir um total de 20 competidores na categoria a premiação será 

de 70% 

Classifica 10 para a final  

 

1° lugar 700,00 + troféu   

2° lugar 500,00 + troféu   

3° lugar 400,00 + troféu  

4° lugar 300,00 + troféu   

5° lugar 200,00+ troféu  

6° ao 10° brindes para cada colocação 

 

As demais categorias (exceto test horse) rateio de 70% do 1º ao 5º lugar.  



 

 

  

Troféu até o 3º terceiro colocado nas categorias Escolinha iniciante, Amador 

e Aberta  

  

Ordem de entrada das categorias: 

- TEST HORSE  

- KIDS 

- MIRIM  

- FEMININO  

- ESCOLINHA/ INICIANTE  

-JOVEM UNIFICADO 

-AMADOR 

-ABERTA  

- FINAL ETAPAS MIRIM e FEMININO  

Observações: 

- Início às 09h   

- A pista não estará liberada para treinos 

- Nas demais categorias (exceto Test Horse, Feminino, Mirim) o prêmio das 

mesmas será porcentagem de 70% divididos da seguinte maneira:  

* 3 inscrições a premiação será para o 1º colocado, 

  *4 a 5 inscrições será para 1º e 2º colocado 

 * 6 a 9 inscrições 1º ao 3º colocado 

 *10 inscrições a premiação será do 1º ao 5º colocado  

-A classificatória das categorias Feminino e Mirim se dará pelo menor tempo 

das duas passadas, e a final do feminino entrará as 20 menores tempos da 

classificatória; E mirim entrará os 10 menores tempos da classificatória; a noite 

será somada a melhor passada da classificatória com a passada da final. 

- Embocadura livre, peso liberado.  

- Maus tratos será desclassificado e não serão tolerados nas dependências do 

recinto. 

- Após chamado o competidor terá 1(um) minuto para adentrar a fotocélula. 

-Traje liberado a todas categorias salvo cabeça coberta (boné, chapéu ou 

capacete);  



 

 

- Nas categorias Feminino e Mirim, o competidor poderá fazer quantas 

inscrições quiser com animais diferentes, podendo se classificar com apenas 1 

animal para a final.  Na final traje obrigatório para competidor e treinador de 

chapéu e camisa de manga comprida por dentro da calça. 

-Reparo de pista do test horse de 10 em 10 passadas. E demais categorias de 

07 em 07. 

-Caso houver algum problema com a fotocélula e o competidor tiver alguma 

penalidade ele voltará para final de folha, porém com a penalidade inclusa. 

- O competidor poderá fazer quantas inscrições quiser com cavalos diferentes, 

classificando somente com um animal, apenas na categoria Aberta 

classifica-se com dois animais. 

-Se por motivo de força maior não der para fazer a final devido a chuvas, etc., 

os(as) ganhadores serão os 5 menores tempos da classificatória, mantendo a 

ordem da classificação do 1º ao 5º lugar 

-Acionada a fotocélula se o competidor passar por ela sem concluir o percurso 

será considerado Sat  

-Erro de percurso também não será permitido  

- É OBRIGATÓRIO apresentação dos exames de AIE e MORMO e atestado de 

influenza e GTA.  

-É de extrema importância a obediência às regras de prevenção do Covid-19 

-Só será permitido em pista o treinador e competidor que for realizar o percurso  

 Fica estabelecido e definido que os proprietários, treinadores, competidores 

assumirão inteira responsabilidade sobre proteção e guarda de seus animais, 

isentando a 1° Campeonato 3 Tambores Centro de Treinamento Duas Irmãs de 

Álvares Machado bem como, seus funcionários e representantes, de qualquer 

dano de natureza pessoal e patrimonial, por acaso venha acontecer.  

REGULAMENTO CAMPEONATO CATEGORIA 

(FEMINIMO E MIRIM)  

 O competidor(a) terá que participar das 3 (três) etapas, não podendo 
faltar em nenhuma, se por ventura o animal se contundir ou ficar 
impedido de prosseguir na competição durante as etapas será 
avaliado pela comissão a substituição do animal. 

 Categoria Mirim- Ambos os sexos: Retificação (0 a 13 anos,caso o 

competidor completar  14 anos no decorrer do campeonato o mesmo 

poderá finalizar o campeonato, sendo necessário ter corrido a 1ª etapa, 

caso não tenha corrido a 1ª etapa sua inscrição será bloqueada. 

150,00/ 2 passadas 



 

 

 A pontuação seguirá da seguinte forma: 

Classificam se 10 para cada etapa, sendo computados no dia 
seguinte da prova pela comissão organizadora sendo: 

1ª colocado(a) 100 pontos 

2º colocado(a) 90 pontos 

3ª colocado(a)  80 pontos 

4º colocado(a) 70 pontos 

5º colocado(a) 60 pontos 

6º colocado(a)  50 pontos 

7º colocado(a)  40 pontos 

8º colocado(a)  30 pontos 

9º colocado(a) 20 pontos 

10º colocado(a) 10 pontos 

Sendo as premiações do 1º ao 5º colocado e do 6º aos 10º 
brindes.  

Em caso de empate na classificatória final, obedeceremos aos 

critérios abaixo: 

1º critério: O(a) competidor(a) deverá ter comparecido em 

todas as etapas , não ter faltado em nenhuma;  

2º critério: O(a) competidor(a) que tenha obtido as colocações 

em 1º lugar;  

3º critério: O(a) competidor(a) que tenha obtido o menor tempo 

nas classificatórias; 

Traje liberado para eliminatória salvo cabeça coberta (boné, chapéu              

ou capacete); 

Nas categorias Feminino e Mirim, o competidor(a) poderá fazer 

quantas inscrições quiser com animais diferentes, podendo se 

classificar com apenas 1 animal para a final.  



 

 

 Na final traje obrigatório para competidor e treinador de chapéu e 

camisa de manga comprida por dentro da calça. 

Se por motivo de força maior não dê para realizar a eliminatória 
devido a chuvas, etc., seguirá da seguinte forma: 

*Caso ocorrer a 1ª passada e não dê para realizar a 2ª passada 
classificará o menor tempo da 1ª passada; 

*Caso dê para realizar a 2ª passada e não dê para realizar a final 
será considerado o menor tempo; 

*A classificação seguirá pelo menor tempo; 

*Serão premiados os cinco menores tempos da classificatória; 

                                          Premiação final  

Categoria Feminino 

1ª colocada ....1 sela da Master Selas +Fivela+ 1 inscrição  no valor  

de  R$350,00 na Prova de Três Tambores Rodeio Top Bulls 

Parapuã/ SP (RODOLFO 18996456558)  

2ª colocada.... R$1.000,00 (MIL REAIS) + brindes +Fivela 

3ª colocada....1 manta Boots Horse L&M Moda Country + brindes 

+fivela 

4ª colocada ...1 cobertura Drifty Jay Dee -Dr.Terra (despesas de 

coleta e transporte por conta do ganhador) + kit shampoo + Fivela 

5ª colocada .... 1 cobertura Benny Country Shine – CT Duas Irmãs 

(despesas de coleta e transporte por conta do ganhador) + kit 

shampoo +Fivela 

Categoria Mirim 

1ª colocado(a) ....1 sela da Master Selas +Fivela 

2ª colocado(a).... R$1.000,00(MIL REAIS) +brindes +Fivela 

3ª colocado(a)....1 manta Boots Horse L&M Moda Country + brindes 

+Fivela 

4ª colocado(a) ... 1 cobertura Gordon Lena Kid – Haras Flores 

(despesas de coleta e transporte por conta do ganhador) + kit 

shampoo +Fivela 



 

 

5ª colocado(a) ....1 cabresto + 1 cabeçada+ 1 Liga Boots Horse 

L&M Moda Country +Fivela 

Casos extra regulamento serão considerados e resolvidos pela 

comissão organizadora. 

Em breve dados para GTA 

Contato informações                                        Contato inscrições 

 

 

Márcio Martin (18) 997379406 

Lucimara Morais (18) 996753081 

Cláudio Passone Macarrão (18) 

997118504 

Luana Guimaro (18) 996490799                                         

Marcela Machini (18) 981155607 

Liliane Batista (18) 996273515 

 


