
 

 

TERCEIRA COPA EXPOFENITA DE 3 TAMBORES GWM 2022 

 

A III Copa de 3 Tambores Expofenita é uma realização do Haras 

GWM que acontecerá durante a Expofenita 2022 nos dias 14, 15 e 16 de 

outubro no Parque de Exposições de Itabuna. As provas terão início na 

sexta-feira (14/10) às 19hs, no sábado (15/10) a partir das 10hs e no 

domingo (16/10) a partir das 9hs. 

 

A competição contará com as categorias: Cavalo Iniciante, Potro do 

Futuro, Kids, Jovem A, Jovem B, Amador, Amador Masculino, Feminino, 

Aberta Júnior, Aberta Sênior, GP ABQM, Rodeio feminino e Tira-teima 

Expofenita e Haras GWM. 

 

As inscrições para o evento deverão ser realizadas pelo SGP Sistema 

www.sgpsistema.com, só ocorrerão após acertos das baias e confirmadas 

via WhatsApp: (73) 99965-3300. 

 

Após inscrições, as mesmas não poderão ser canceladas, restituídas 

ou transferidas em nenhuma hipótese.  

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÕES GERAIS 

● As provas seguirão as regras oficiais da ABQM. Inclusive ao que tange à 

vestimenta do competidor. 

 

● Serão respeitadas todas as regras impostas pela Vigilância sanitária 

naquele momento. 

 

● Os competidores menores deverão ser acompanhados pelos responsáveis. 

Desde já, fica o responsável ou representante legal ciente de que a 

direção e os demais organizadores não se responsabilizam por qualquer 

dano material/ou acidente pessoal que o menor possa a vir sofrer ou 

ocasionar a terceiros. 

 

● A partir da realização da inscrição o competidor e/ou responsável 

declaram estar compulsoriamente cientes das regras e condições das 

presentes normas. 

 

● Os casos que gerarem dúvida, que não seja esclarecido pelo regulamento, 

serão decididos pela comissão de prova. 

 

● O acréscimo de tempo entre os Ds será de 0.500s/0,500s. 

 



 

 

CATEGORIAS 

Jovem A: 

Crianças e adolescentes com idade entre 6 e 13 anos (obrigatório uso de 

capacete). 

 

Jovem B: 

Adolescentes entre 14 e 18 anos. 

 

Feminino: 

Categoria exclusiva para mulheres, independentes do animal, incluindo 

sem registro genealógico e qualquer idade ou mérito. 

 

Amador: 

Condição de amador é um compromisso de boa fé entre o competidor e 

organizadores.  

O falso testemunho para se tornar amador será motivo de julgamento 

pela organização, podendo ser penalizado com suspensão, multa e/ou 

expulsão, sem direito a devolução do valor da inscrição. 



 

 

Na categoria amador só poderá correr o proprietário do animal ou 

parente de primeiro grau ou conjugue (pai, filho, tutelado, irmão, esposa, 

marido ou enteado) mediante a comprovação por documento, maiores de 

19 anos, desde que o competidor não tenha mérito reconhecido pela 

ABQM, SGP ou Equiprovas. 

 

Ex: competidores que correm ou já correram na categoria profissional das 

equiprovas, competidores que correm para terceiros, competidores que 

são treinadores (que vivem de doma ou treinamentos de equinos).  

 

Peso mínimo de 75kg 

 

 

Amador Masculino: 

Regras da ABQM e peso mínimo de 90kg (competidor + traias). 

 

Rodeio Feminino: 

Tomadas de tempo sexta-feira e sábado, final domingo. A campeã se dará 

pela melhor média de tempo entre a melhor passada da classificatória e a 

final. 

                                                             



 

 

Escolinha/ Kids:  

Obrigatório o uso de capacete.   

 

Aberta: 

Qualquer competidor com animal, independente de raça, idade ou 

propriedade. 

 

TIRA TEIMA GWM e EXPOFENITA 

Qualquer competidor com animal, independente de raça, idade ou 

propriedade peso mínimo de 75 Kg. 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: O uso de capacete é obrigatório para crianças de até 12 anos. 

 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

Pista fechada a partir das 14hs do dia 14 de outubro. 
 

SEXTA-FEIRA a partir das 17:30h 

Teste Horse 

GP ABQM 

Cavalo Iniciante 

Potro do Futuro 

Amador Master 

Aberta Senior 

Aberta Junior 

Classificatória Rodeio Feminino 

 

SÁBADO a partir das 9hs 

Teste Horse 

Kids 

Jovem A 

Jovem B 

Amador 

 

SÁBADO a partir das 16hs 

Tira teima 

Classificatória Rodeio Feminino 

 



 

 

DOMINGO a partir das 9h 

Amador Masculino 

Feminino 

Final Rodeio Feminino 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Teste Horse: R$ 60,00 (uma passada) 

Escolinha/ kids: R$ 40,00 

Jovem A: R$ 180,00 

Jovem B: R$ 180,00 

Cavalo Iniciante: R$ 180,00 

Potro do Futuro: R$ 180,00 

Aberta Sênior: R$ 180,00 

Aberta Júnior: R$ 180,00 

Amador: R$ 200,00 

Amador Máster: R$ 200,00 

Amador Masculino: R$ 200,00 

Rodeio Feminino: R$ 250,00 

Feminino: R$ 200,00 

GP ABQM: R$ 200,00 

TIRA TEIMA GWM e EXPOFENITA 2022: R$ 300,00 



 

 

PREMIAÇÃO 

 

Bolão 70% das inscrições, exceto Teste Horse e TIRA Teima.  

Assim distribuídos 1D (40%), 2D (30%) nas devidas proporções das 

colocações das divisões 50%, 30% e 20%. 

 

Escolinha/ Kids: Medalhas. 

  

Feminino e Amador: 1D e 2D. 

 

Rodeio Feminino 80% da arrecadação premiando do primeiro ao quinto 

assim distribuído 30%, 25%, 20%, 15% e 5%. 

 

GP premiação fixa com mínimo de 30 participantes, caso não preencha os 

números, será transformado em bolão com 4 divisões nas proporções de 

premiação assim distribuídas: 40%, 30%, 20% e 10% por divisão e da 

mesma proporção pela colocação nos Ds. 

                   

 

 

 

 

 



 

 

Premiação Tira Teima 

 

1D. 1200,00 

       1000,00 

       900,00 

 

2D. 900,00 

       850.00 

       750,00 

 

3D.  700,00 

        600,00 

        500,00 

 

4D.  500,00 

        500,00 

        500,00 

 

EXAMES 

 

Todos os animais deverão estar com exames de AIE e exame 

negativo de mormo e GTA (Guia de Transporte Animal). Dados do GTA e 

informações. 



 

 

 

 

CONTATOS 

 

Glaucio Werneck Mozer 

(73) 98106-6398 

 

Adriana Werneck Mozer 

(73) 99965-3300 

 

 

 


