
 

 

I Rodeio Live CT Leonardo Pereira 
 
 

Campos dos Goytacazes/RJ 

Data 18 a 20 de Junho de 2021 

Local Travessão, CT Leonardo Pereira. 

Inscrição e Reserva de Baia 16 de Junho de 2021 

 
 

1. INSCRIÇÕES 
 

1.1. As inscrições antecipadas deverão ser feitas pelo SGPSISTEMA 
(www.sgpsistema.com). 

1.2. DADOS PARA DEPOSITO:  
 

Guilherme Gomes Pereira 

Caixa Econômica Federal 

Agencia: 3239 

Conta Poupança: 14314-6 

Operação: 013 

CPF: 156.297.727-08 
 
1.3. As inscrições e reservas de baia só serão confirmadas após a quitação e envio de 

comprovantes para a comissão organizadora; 
1.4. Uma vez paga uma inscrição, o valor pago não será devolvido, transferido ou 

transformado em crédito junto a Comissão Organizadora, mesmo através de 
laudo médico ou laudo veterinário; 

1.5. Depois de feita uma inscrição, nenhum tipo de alteração será permitido, 
somente a de alteração de cavalo nas passadas das noites ou final; 

1.6. Outros casos serão avaliados pela comissão organizadora. 
 

2. BAIAS 
 

2.1. As reservas de baias deverão ser efetuadas no site do SGPSISTEMA, até o dia 
16 de Junho de 2021 e quitadas junto à organização; 

2.2. Valor de reserva da baia e de R$ 120,00 e piquete de R$ 80,00 por animal. 
(limite de 10 baias, com preferencia para animais inteiros) 

2.3. Após reserva da baia, efetuar o pagamento e enviar comprovante para 
Guilherme (22) 9.9867-6724, para liberar a inscrição. 

 

3. CATEGORIAS E VALORES DE INSCRIÇÃO 
 

CATEGORIAS VALORES 

Pacote R$ 300,00 

Pacote Mirim unificado R$ 200,00 

Diária R$ 200,00 

Cavalo Extra R$ 150,00 

Cavalo Extra Mirim R$ 100,00 

Test horse 1P - R$ 30,00/2P – R$50,00 

http://www.sgpsistema.com/


 

 

4. DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 
4.1. Atestado de Anemia Infecciosa Equina (A.I.E. com resenha obrigatória); 
4.2. Exame negativo de MORMO; 
4.3. Vacinação Antigripe Equina (ou declaração de que não houve nenhum caso da 

doença na região nos últimos 30 dias); 
4.4. Observações:  

4.4.1. Todos os Exames devem ser originais (Cópia ou Fax não serão 
aceitos); 

4.4.2. Os exames devem estar em dia, não serão aceitos se os mesmos 
vencerem com os animais dentro do local da prova; 

4.4.3.  Os GTA`S de retorno só serão liberados mediante quitação dos 
valores referente as inscrições e as reservas de baias junto a secretaria;  

4.4.4. Os GTA`S de retorno serão entregues na secretaria após quitação de 
débitos 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
5.1. O evento seguira todo o regulamento do BEM-ESTAR ANIMAL ABQM; 
5.2. Haverá test horse na sexta-feira pela manhã antes da primeira classificatória; 
5.3. As provas começarão rigorosamente no horário marcado. A Comissão 

Organizadora se reserva o direito de atrasar a prova, caso ocorra algum 
problema de ordem técnica; 

5.4. Todos os casos excepcionais serão resolvidos pela Comissão Organizadora; 
5.5. Categoria Mirim Unificada para competidores com até 13 anos hípicos, livre de 

peso; 
5.6. Categoria Mirim obrigatório o uso de capacete; 
5.7. Na categoria Rodeio será permitida a entrada do treinador somente na 

eliminatória da noite e na passada da final; 
5.8. Obrigatório o uso do chapéu tanto os competidores quanto o treinador; 

5.9. Traje western completo. (permitido o uso de bode de botão); 
5.10. Os competidores poderão apresentar mais de um animal, mas somente será 

valido seu menor tempo na classificatória; 
5.11. Os competidores que correrem em mais de um animal, se reservam ao 

direito de escolher o animal que irá correr as eliminatórias e final; 
5.12. Serão feitas duas classificatórias e duas eliminatórias, uma classificatória na 

sexta e uma no sábado, serão classificados 10 competidores para a noite, e serão 
classificados 5 para a final no domingo; 

5.13. Para efeito de classificação para a final, será considerada a soma dos tempos 
da classificatória + eliminatória; 

5.14. Para efeito de premiação, será considerada a soma dos tempos da 
classificatória + eliminatória + tempo da final; 

5.15. As competidoras classificadas para a final poderão optar por dar a passada 
na classificatória de sábado, automaticamente perderão a vaga na final; 

5.16. Fica obrigatória a participação dos competidores nas aberturas, tanto nas 

eliminatórias quanto na final; 
5.17. As eliminatórias e final da categoria Feminino acontecerão com 10 

classificadas; 
5.18. As eliminatórias e final da categoria Mirim acontecerão com 5 classificadas; 
5.19. Na final será feito reparo a cada 3 competidoras na categoria Feminino; 
5.20. Todas as competidoras classificadas para as eliminatórias/final passaram 

pela a pesagem antes da realização da mesma; 
5.21. Categoria Feminino, peso mínimo de 65kg, competidora junto com todos 

os equipamentos. (ferradura não conta); 



 

 

5.22. Categoria Masculino, peso mínimo de 75kg, competidor junto com todos os 

equipamentos. (ferradura não conta); 
5.23. Tanto a categoria Masculino e Feminino, são categorias com idades e 

classes livres, podendo correr tanto amador, profissional e jovem. 
5.24. Evento liberado a todas as raças; 
5.25. Evento segue o regulamento ABQM, mas não e um evento oficial da 

associação; 
5.26. As competidoras deverão assinar um termo de responsabilidade, assumindo 

o compromisso de estar ciente de todas as regras aqui dispostas nesse 
regulamento, tão bem quanto ao protocolo Covid-19; 

 
 

6. PROGRAMAÇÃO 

 
DIA PROVA HORARIO 

Sexta-Feira 

Test horse 13hrs 

1ª Classificatória Sequencia 

1ª Semi-final 18hrs 

Sábado 
2ª Classificatória 9hrs 

2ª Semi-final 16hrs 

Domingo 
Test horse Finalistas 10hrs 

Final 15hrs 

 
 

7. PREMIAÇÃO 
 

7.1. Feminino  
 

Serão premiadas da 1ª a 10ª colocação da seguinte forma: 
 

1º Lugar – R$ 1.300,00 
2º Lugar – R$ 1.100,00 
3º Lugar – R$ 900,00 
4º Lugar – R$ 700,00 
5º Lugar – R$ 500,00 

6º ao 10º Lugar – R$ 300,00 
 
*Premiação garantida com um mínimo de 30 pacotes inscritos 
70% de reversão das inscrições. 
1º Lugar – 22% / 2º Lugar – 18% / 3º Lugar – 13% / 4º Lugar – 11% / 5º Lugar – 10% / 
6º Lugar – 8% / 7º Lugar – 6% / 8º Lugar – 5% / 9º Lugar – 4% / 10º Lugar – 3% 
 

7.2. Masculino  
 

Serão premiadas da 1º a 10º colocação da seguinte forma: 
 

1º Lugar – R$ 1.300,00 
2º Lugar – R$ 1.100,00 
3º Lugar – R$ 900,00 
4º Lugar – R$ 700,00 
5º Lugar – R$ 500,00 

6º ao 10º Lugar – R$ 300,00 
 



 

 

*Premiação fixa + patrocínio arrecadado pelos competidores da categoria, premiação 

extraoficial de inteira responsabilidade dos competidores 
**Premiação garantida com um mínimo de 30 pacotes inscritos 
70% de reversão das inscrições. 
1º Lugar – 22% / 2º Lugar – 18% / 3º Lugar – 13% / 4º Lugar – 11% / 5º Lugar – 10% / 
6º Lugar – 8% / 7º Lugar – 6% / 8º Lugar – 5% / 9º Lugar – 4% / 10º Lugar – 3% 
 
 

7.3. Mirim 
 

Serão premiadas da 1ª a 3ª colocação da seguinte forma: 

 
1º Lugar – R$ 1.000,00 
2º Lugar – R$ 600,00 
3º Lugar – R$ 400,00 

 
*Premiação garantida com um mínimo de 10 pacotes inscritos 
70% de reversão das inscrições. 
1º Lugar – 50% / 2º Lugar – 30% / 3º Lugar – 20% 
 

 

8. CONTATO 
 

8.1. Guilherme Gomes – (22) 9.9867-6724 
 

9. PROTOCOLO COVID-19 
 

ORIENTAÇÕES E NORMAS DE SEGURANÇA PARA O COMBATE À DISSEMINAÇÃO 

DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

 

O CT Leonardo Pereira preocupado com o bem estar e saúde de todos, sejam trabalhadores, 

competidores ou organizadores listou algumas orientações e normas, seguindo orientações 

das autoridades competentes, para explicar medidas que SERÃO tomadas para a realização 

do RODEIO LIVE CT LEONARDO PEIRERA com segurança em tempos da pandemia do 

COVID-19. Conseguimos um voto de confiança para voltarmos gradualmente nosso esporte e 

vamos precisar muito da colaboração de vocês!  

• As inscrições serão somente antecipadas, assim como o pagamento das despesas da 

prova. Sendo assim só entrarão na lista de largada as inscrições devidamente quitadas;  

• Toda inscrição deverá ser feita com no máximo 2 (dois) dias de antecedência ao evento;  

• A secretaria funcionará apenas como apoio durante a prova, não serão feitas inscrições, 

nem recebimentos. Apenas pagamentos de premiações e ao final de cada categoria a fim 

de evitar aglomeração; 

• Não será permitida a presença de público; 

• Apenas será liberada a entrada de competidores, treinadores, tratadores e motoristas de 

caminhões no recinto e com inscrições e locação de baias pagas até a data limite;  

• Competidores menores de idade poderão levar 1 (um) responsável;  

• Recomendamos que cada treinador esteja acompanhado de no máximo 1 (um) auxiliar;  



 

 

• Limitaremos o número de pessoas no Paddock. Será permitido apenas pessoas montadas 

a cavalo e no horário de sua passada;  

• O uso de máscara será obrigatório; 

• Recomendamos que os trailers e caminhões tenham um distanciamento mínimo de 6 

metros;  

• Recomendamos não haver confraternizações entre os participantes;  

• Recomendamos que pessoas acima de 60 anos não participem da prova em nenhuma 

questão, seja como competidor, treinador ou responsável por menor;  

• O competidor ou treinador que não seguir as regras de distanciamento e uso de máscara 

estará sujeito à exclusão da prova sem direito a devolução das inscrições;  

• Será aferida a temperatura de todos os envolvidos no evento no momento de sua entrada 

no recinto;  

• Deverá ser respeitado o distanciamento social de 1,5m;  

• Caso algum participante apresente sintomas suspeitos durante o evento, solicitamos que 

se apresente imediatamente ao ponto de informações especializado, que será montado 

no recinto, para aferição das condições de saúde. 

 


