
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGULAMENTO PROVA TRÊS TAMBORES DOURADOS 

07 e 08 de OUTUBRO 

 

1. INSCRIÇÃO: 

1.1 AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS PELO SGP SISTEMA: www.sgpsistema.com  

1.2 INSCRIÇÕES FEMININO 65 KG: 
 1 Inscrição: R$ 300,00 (PACOTE – 1 passada em cada classificatória) até 05/10, 

após essa data R$350,00; 

 Cavalo Extra (Desconto a partir da segunda Inscrição): R$ 200,00; 

 Diária: R$ 250,00; 

 1 Passada Extra (por conjunto em cada Classificatória): R$ 100,00. 

1.3 Dados para Depósito de Inscrições: 

SICREDI  

AG: 0911 

CC: 29575-8 

APS ASSESSORIA  

Chave Pix: 35.086.440/0001-98 

 
1.4 Confirmação da inscrição por Depósito Bancário; enviar comprovante para o 

número (67) 99808-8584 Ana Paula  

1.5 Encaminhar junto com comprovante de depósito, Nome do(a) Competidor(a).  

Obs.  

- Caso não seja confirmado o pagamento da inscrição até o sorteio, a competidora 

não poderá adentrar a pista e será automaticamente desclassificada. 

-  Inscrição não poderá ser cancelada, devolvida ou transferida como crédito para a 

próxima Prova, caso a competidora desista de sua passada. 

 



2. Peso mínimo: 65 KG; 

 

3. PREMIAÇÃO: 

1º Lugar: R$ 2.000,00  

2º Lugar: R$ 1.500,00 

3º Lugar: R$ 1.300,00 

4º Lugar: R$ 1.000,00 

5º Lugar: R$ 900,00  

6º Lugar: R$ 700,00  

7º Lugar: R$ 500,00  

8º Lugar: R$ 350,00  

9º Lugar: R$ 350,00 

10º Lugar: R$ 350,00

Obs. Premiação só será garantida acima de 30 inscrições. Caso não atinja reverte 70%: 
1º 35% - 2º 20% e 3º 15%; 

4. Cada competidora terá direito a 2 credenciais (competidora + treinador(a), 
independentemente da quantidade de inscrições. Obrigatório passar o nome do 
acompanhante no momento da inscrição, se não for passado, a Organização não se 
responsabiliza com as credenciais das mesmas. 

5. Classificatória: As classificatórias serão dias 07/10 as 14:00 hrs e dia 08/10 as 09:00 
hrs. Todas as competidoras que adquirirem o pacote correrão no primeiro dia da 
eliminatória, tendo direito a 1 passada e se optar poderá fazer 1 passada extra por 
conjunto. Os 15 menores tempos se classificarão para a Semifinal a noite. As 8 
menores médias (tarde + noite) se classificarão para a final. As competidoras não 
classificadas para a final correrão novamente na eliminatória do dia seguinte e se 
optar poderá fazer 1 passada extra por conjunto. Os 15 menores tempos se 
classificarão para a Semifinal a tarde. As 7 menores médias (manhã + tarde) se 
classificarão para a final a noite, completando ao todo as 15 finalistas para 
disputada da grande final.  
Fica a critério da Organização a alteração do número de classificadas para as 
semifinais a qualquer momento se necessário for.  
Para a competidora que for correr com dois ou mais animais, valerá o menor tempo 
dela para efeito de classificação para as semifinais. As Ordens das semifinais e final 
será do maior tempo para o menor. 
 

5.1 HORÁRIOS CLASSIFICATÓRIAS: 

- 07/10 (SEXTA-FEIRA): 1ª CLASSIFICATÓRIA - 14:00 HRS 
      1ª SEMIFINAL – APÓS ABERTURA RODEIO 

- 08/10 (SÁBADO): 2ª CLASSIFICATÓRIA – 09:00 HRS 
         2ª SEMIFINAL – 14:00 HRS 
         FINAL – APÓS ABERTURA RODEIO 

6. Traje Completo/Western (calça, bota, chapéu e camisa manga longa com botão 
abotoado no punho): Obrigatório para treinadores e competidoras nas semifinais e 
final. Nas eliminatórias, traje livre, salvo o uso de boné ou chapéu para ambos. O uso 
do cinto é opcional para competidora e treinador. 

 Casos omissos serão julgados pela Organização; 



7. Animais: É permitida a troca de animal durante a classificatória. Não será permitido 
duas competidoras correrem no mesmo animal. É permitida a troca de animal da 
classificatória para semifinal e da semifinal para a final, desde que o animal se 
machuque e tenha laudo veterinário. A competidora poderá realizar apenas uma 
inscrição extra com o mesmo animal em cada classificatória. Para a competidora que 
for correr com dois ou mais animais, valerá o menor tempo dela para efeito de 
classificação para as semifinais, sendo que cada animal valerá 01 (uma) inscrição, ou 
seja, uma passada por classificatória. A competidora deve seguir a ordem de entrada 
sorteada com os devidos animais anunciados, se caso não respeitar a ordem será 
automaticamente desclassificada. 

8. Pista em más condições devido à chuva ou situações adversas: Após passar pela 
inspeção da Comissão de Pista da APS, 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 classificatória será 
cancelada. Se esta condição se apresentar na final, as 15 finalistas serão pontuadas e 
premiadas na ordem em que foram classificadas.  
Caso a pista não der condições no segundo dia antes da semifinal, a classificação 
final será da seguinte forma: as 8 primeiras classificadas para final no dia anterior 
serão premiadas do 1º ao 8º lugar e as 7 primeiras colocadas para a semifinal serão 
premiadas do 9º ao 15º lugar. Se a prova for cancelada, cada competidora presente 
receberá o valor de sua inscrição de volta. A organização não se responsabiliza pelos 
gastos e as despesas de cada competidora. 
Essas condições serão julgadas pela Organização APS e pelo juiz da prova. A qualquer 
momento, a pista poderá ser alterada a critério exclusivo da comissão da APS e do 
juiz da prova.  

9. Empate: Se a 15ª e a 16ª empatarem nas classificatórias, as duas competidoras 
correrão novamente pelo desempate (tira-teima), e assim subirá apenas uma para a 
semifinal. Se houver empate na soma entre a 8ª e a 9ª (1ª semifinal) e 7ª e 8ª 
colocada (2ª semifinal) será considerado para desempate o menor tempo da 
competidora. Se houver empate por tempo na final, a premiação de ambas 
competidoras serão somados e divididos entre elas. 

10. Desistência (wo): Caso a competidora não participe da final, esta não terá direito a 
premiação e os brindes. Não será convocada nenhuma competidora, correrão as 
finalistas ali presentes.  

11. Atraso da competidora durante a eliminatória: não serão aceitos atrasos de 
competidoras, mesmo que sejam considerados justificáveis. Caso a competidora 
chegue após o início da eliminatória, não poderá fazer a inscrição para aquela 
eliminatória, somente para o próximo dia. 

12. Entrada na abertura: A competidora deverá entrar obrigatoriamente na abertura 
do rodeio. Caso isso não ocorra, a competidora será desclassificada. 

 



 

 

1. INSCRIÇÃO: 

 R$ 130,00 até 05/10, após essa data R$ 150,00. 

2. Premiação: Rateio de 60% das inscrições  
1º - 30% 
2º - 20% 
3º - 10% 

3. Categoria exclusiva para competidora que estão iniciando em competições. 

4. Peso Livre. 

5. Data prova: 08/10 (sábado), Feminino Iniciante corre após o término da Semifinal 
da Feminino 65KG. 

6. Traje Completo/Western (Calça, bota, chapéu ou boné, camisa manga longa com 
botão abotoada no punho). Obrigatório para treinadores e competidoras. Capacete 
é permitido. O uso do cinto é opcional. É indicado o uso de capacete para as 
competidoras até 12 anos.  

 Casos omissos serão julgados pela Organização; 

7. Animais: Não será permitido 2(duas) competidoras correrem no mesmo animal. 

8. Empate: Não poderá haver empate para o 1º e 2º Lugar. Se houver empate por 
tempo para o 1º e 2º Lugar, as duas correrão novamente. Se houver empate por 
tempo para o 3º Lugar a premiação será dividida entre elas. 

9. Falha da fotocélula: A competidora correrá novamente no final de folha. E caso 
tenha derrubado 1 ou 2 tambores, voltará penalizado com o número de tambores 
derrubados, independente de qual foi o tambor derrubado, caso a competidora 
tenha mais de duas penalidades ela não terá direito a outra passada. 

REGULAMENTO GERAL: 

1. Embocadura: livre. 

2. Tempo para entrar na pista: A competidora terá 1 minuto para iniciar a prova após 
ser chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este limite, será desclassificada. 



3. Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso a competidora avance a linha da fotocélula 
no início do percurso, acionar novamente no término de sua passada, passar por fora 
e(ou) passar por trás da fotocélula será desclassificada. 

4. Erro de percurso: será desclassificada. 

5. Tambor derrubado: Cada tambor derrubado terá acréscimo de 5 segundos ao 
tempo. O tambor será considerado derrubado quando sua lateral tocar no chão e/ou 
quando der um giro e parar de ponta cabeça. 

6. Treinador: É permitida a entrada do treinador em pista. O treinador não poderá 
montar no animal dentro da pista. Caso isto ocorra, a competidora será 
desclassificada. Qualquer atitude antiesportiva ou ofensiva do treinador no campo 
de visão do juiz desclassificará a competidora. 

7. Reparo em pista: O reparo da pista será feito a cada 5 (cinco) passadas, ou 
exclusivamente a qualquer momento por indicação do Juiz e da Comissão de Provas 
APS. Durante o reparo será permitida a entrada da competidora e seu animal na 
pista, somente daquelas da mesma bateria que estão correndo, sendo isso 
permitido somente nas eliminatórias, está liberação deverá ser feita pelo juiz da 
prova. Na prova durante as semifinais e final só poderá entrar na pista quando 
chamada, e é de responsabilidade da competidora conferir a ordem de entrada na 
prova e sua classificação, que serão disponibilizadas pela organização da prova. 

8. Maus tratos aos animais: Será desclassificada a competidora cujo animal apresentar 
maus tratos, assim como presença de sangue após a passada. Sendo julgado apenas 
pelo juiz no seu campo de visão na pista e quando o animal estiver esperando para 
entrar na pista ou saindo dela, ou a qualquer momento durante a prova se a atitude 
for constatada pela Comissão da APS. É proibido o uso de “Barro Relaxante 
veterinário” nos animais durante a competição, e também é proibido o uso de 
qualquer tido de equipamento que amarre a competidora na sela.  

9. Juiz: O juiz é a autoridade máxima na pista, cabendo a ele decidir a entrada ou saída 
da competidora e treinador da pista. Desacatar as ordens do juiz de pista implica em 
desclassificação. QUALQUER OFENSA DIRIGIDA AO JUIZ OU AOS MEMBROS DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA FEITA PELA COMPETIDORA OU MEMBROS DE SUA 
EQUIPE ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA COMPETIDORA E ESTA ATITUDE 
SERÁ ANALISADA PELA ORGANIZAÇÃO APS. 

10. Comportamento Antiesportivo: Qualquer comportamento antiesportivo da 
competidora e membros de sua equipe será julgado pela Organização APS. 

11. Patrocinador: Será permitido o uso de camisas dos patrocinadores das 
competidoras, desde que não conflitem com os patrocinadores do rodeio da etapa 
durante as eliminatórias e semifinais, e não será permitida a divulgação na locução 
de seus patrocinadores. 



12. Poderão ser realizadas inscrições de menores, ficando o responsável ou 
representante legal ciente de que os Organizadores não se responsabilizam por 
qualquer dano material e/ou acidente pessoal que o menor venha a sofrer ou 
ocasionar a terceiros. 

13. Reconhecimento de pista: Os horários serão informados conforme a programação 
do rodeio. 

14. Local do Evento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO HUMBERTO ANDRADE DE 
CARVALHO. R: Valério Fabiano, 100 - Jd. Alhambra – Dourados – MS 

15. Obrigatório:  Exames de AIE/Mormo, GTA, Atestado de Influenza.  

16. Terá baias de Alvenaria do recinto, valor R$ 200,00. Serão liberados piquetes. 

 Falar com Genilson – (67) 99971-9596 

 CONTA PARA DEPÓSITOS DAS BAIAS: 
 AG: 0903 
 CC: 16154 7 
 CPF: 582 205 931 72 
  CENTRO DE TREINAMENTO GENILSON FERREIRA 
  Chave PIX: 67999719596 

 Só será CONFIRMADA A RESERVA MEDIANTE O ENVIO DE COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO 

17. CASOS OMISSOS: OS CASOS QUE, POR VENTURA, NÃO ESTIVEREM 
DESCRITOS NESSE REGULAMENTO SERÃO JULGADOS E DEFINIDOS PELA 
ORGANIZAÇÃO DA PROVA. 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

Todos os competidores e seus representantes legais são responsáveis por seus animais, 
veículos, trailers, acessórios, etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de camping, 
assumindo integralmente as responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes 
e/ou danos que possam a vir ocorrer com a competidora, animal, veículo, trailer e 
acessórios. No ato da inscrição e pagamento da mesma, a competidora e/ou seu 
responsável legal aceita integralmente os termos do regulamento previamente 
divulgado a todos, não podendo declarar o desconhecimento do mesmo. E assim 
declaram estar cientes de que haverá divulgação comercial, mediante a filmagem, 
reportagem, fotografias e outras formas de divulgação. Sendo que autoriza o evento e a 
organização a divulgar a mídia escrita e visual, renunciando ao pagamento de direitos 
de imagem. 

PROMOTOR: SINDICATO RURAL DE DOURADOS/MS 
ASSESSORIA: APS ASSESSORIA PROVAS TRÊS TAMBORES (ANA PAULA SILVA) 

APOIO: RANCHO MARTINS / JHD CEREAIS 


