RODEIO CRONOMETRADO TRÊS TAMBORES
(SÓ AS BRUTAS | PARTE 3)
Classificatória - 06 a 08 maio | Rodeio - 14 e 15 de Maio

REGULAMENTO OFICIAL
INSCRIÇÕES
 VALOR DE INSCRIÇÃO
FEMININO – R$ 450,00
 PASSADA EXTRA – R$ 100,00
 CAVALO EXTRA – R$ 350,00





TEST HORSE 1 PASSADA – R$ 60,00
TEST HORSE 2 PASSADAS – R$ 100,00
BAIAS – R$ 300,00
(40 BAIAS LIMITADAS)

As inscrições e reserva de baias devem ser realizadas através do www.sgpsistema.com até dia
04 de maio e o pagamento realizado através do PIX 44991037070 (celular – Alexandre Bolfer)
ou Depósito em Conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Alexandre Bolfer
Ag. 1546 | Conta Poupança 1288 818150067-7
Chave PIX 44991037070 (celular)

Para confirmar a inscrição e reserva de baias enviar os comprovantes juntamente com os
dados para credenciamento (Nome Completo, RG e CPF) para os contatos:
(44) 99103-7070 (Bolfer) ou (44) 99963-9141 (Tico)
(serão 02 credenciais por competidora).
PREMIAÇÃO
1° LUGAR – R$ 5.000,00 + FIVELA
2° LUGAR – R$ 3.500,00
3° LUGAR – R$ 2.500,00
4° LUGAR – R$ 2.000,00
5° LUGAR – R$ 1.500,00

6° LUGAR – R$ 1.000,00
7° LUGAR – R$ 500,00
8° LUGAR – R$ 500,00
9° LUGAR – R$ 500,00
10° LUGAR – R$ 500,00

OBS: O TREINADOR DA CAMPEÃ DO RODEIO SERÁ PREMIADO COM UMA FIVELA

PROGRAMAÇÃO
05 MAIO – 08:00 H – ENTRADA DOS ANIMAIS
06 MAIO – 08:00 H – ENTRADA DOS ANIMAIS
06 MAIO – 09:00 H – TEST HORSE
14:00 H – CLASSIFICATÓRIA E SEMIFINAL “A”
07 MAIO – 15:00 H – TEST HORSE
14:00 H – CLASSIFICATÓRIA E SEMIFINAL “B”
08 MAIO – 09:00 H – TEST HORSE
13:00 H – PARATAMBOR
14:00 H – CLASSIFICATÓRIA E SEMIFINAL “C”

FORMATO DA PROVA
O Rodeio Cronometrado Expoingá 2022 será dividido em 02 (duas) fases, sendo:


1ª Fase – Classificatórias e Semifinais – a serem realizadas nos dias 06, 07 e 08 de maio.



2ª Fase – Rodeio (Fase Final) – a serem realizadas nos dias 14 e 15 de maio.

1ª FASE
CLASSIFICATÓRIA “A” – 06 DE MAIO – SEXTA-FEIRA
- Todas as inscritas tem direito a 01 (uma) passada, sendo que os 15 (quinze) melhores tempos
correm novamente na “Semifinal A”, que será realizada logo na sequência.
- As 15 (quinze) classificadas para a “Semifinal A” correm mais uma vez e as 04 (quatro)
melhores na somatória dos dois tempos se classificam diretamente para o Rodeio (Fase Final).

CLASSIFICATÓRIA “B” – 07 DE MAIO – SÁBADO
- Todas as inscritas tem direito a 01 (uma) passada, sendo que os 15 (quinze) melhores tempos
correm novamente na “Semifinal B”, que será realizada logo na sequência.
- As 15 (quinze) classificadas para a “Semifinal B” correm mais uma vez e as 04 (quatro)
melhores na somatória dos dois tempos se classificam diretamente para o Rodeio (Fase Final).

CLASSIFICATÓRIA “C” – 08 DE MAIO – DOMINGO
- Todas as inscritas tem direito a 01 (uma) passada, sendo que os 15 (quinze) melhores tempos
correm novamente na “Semifinal C”, que será realizada logo na sequência.
- As 15 (quinze) classificadas para a “Semifinal C” correm mais uma vez e as 04 (quatro)
melhores na somatória dos dois tempos se classificam diretamente para o Rodeio (Fase Final).

2ª FASE
RODEIO – 14 E 15 DE MAIO – SÁBADO E DOMINGO
- As 12 (doze) competidoras classificadas através das Semifinais A, B e C terão direito a mais 02
(duas) passadas durante o Rodeio (Fase Final), sendo uma no Sábado (14/05) e outra no
Domingo (15/05).
- O resultado oficial do Rodeio Cronometrado Expoingá 2022 será definido na SOMATÓRIAS
DOS 04 (QUATRO) TEMPOS = Classificatória + Semifinal + 02 Passadas no Rodeio (Fase Final).


Nas classificatórias as competidores terão direito a 01 (uma) passada, ficando a seu critério
uma segunda passada extra mediante a inscrição.



As competidoras que tiverem 02 (duas) ou mais inscrições nas classificatórias poderão se
classificar para a Semifinal com apenas uma das passadas, valendo obrigatoriamente o
melhor tempo de cada uma. O tempo obtido é do conjunto, não será permitida a troca de
animais.



As competidoras classificadas para o Rodeio após as Semifinais podem correr novamente na
Semifinal seguinte em busca de baixar o tempo, mas terão que descartar o tempo anterior.



A ordem de entrada das classificatórias “A, B e C” será definida por sorteio. Nas Semifinais
“A, B e C” será seguida a ordem de classificação, do maior para o menor tempo.

REGULAMENTO GERAL


Caso haja desistência por parte da competidora, não haverá devolução do dinheiro da
inscrição.



Não será permitido a troca do animal durante a prova, salvo caso o animal se machuque e
tenha laudo veterinário.



A competidora terá 01 (um) minuto para entrar e iniciar o percurso.



Nas Classificatórias e Semifinais (1ª Fase) não será exigido o uso do traje completo. No
Rodeio (2ª Fase) será obrigatório traje completo para COMPETIDORA E TREINADOR.



Embocadura livre, peso mínimo 65kg (Classificatória, Semifinal e Rodeio).



As competidoras e seus treinadores serão desclassificados em caso de maus tratos, erro do
percurso, agressão a qualquer membro comissão julgadora e/ou organizadora.



Em caso de falha da fotocélula, a competidora voltará no final de folha com a penalidade
caso tenha.



Caso avance a linha da fotocélula sem iniciar sua passada, a competidora será
desclassificada.



A comissão não se responsabiliza por quaisquer danos ou causas que possam acontecer com
animal, cavaleiro e seus pertences.



Dependendo das condições de pista a comissão organizadora poderá determinar as
mudanças necessárias para a realização da prova.



Se houver desistência da competidora classificada, terá direito automaticamente a
competidora subsequente na classificação.



Cada competidora inscrita terá direito a 01 (uma) credencial além de mais 01 (uma) extra
para seu respectivo treinador, desde que enviado os dados junto com a confirmação de
inscrição no contato disponível.



Serão liberados apenas veículos de carga, trailers e/ou caminhões, uma vez dentro do
recinto se sair com o veiculo perde o direito de retornar.



Serão disponibilizadas 40 (quarenta) Baias ao custo de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, que
serão reservadas somente mediante pagamento antecipado. As competidoras classificadas
para o Rodeio terão direito a 01 (uma) Baia, sem custos adicionais.



Não será permitido montar piquete e nem o animal pernoitar fora da baia.



A premiação anunciada neste regulamento será disponibilizada caso seja atingida a
quantidade mínima de 50 (cinquenta) inscrições confirmadas e pagas na Categoria
Feminino. Caso não atinja a quantidade mínima de inscrições na Categoria, a premiação será
o rateio de 70% do valor total das inscrições pagas, contemplando da 1ª a 12ª colocada na
competição.



Situações não previstas neste regulamento serão definidas pela Comissão Organizadora.
Ao realizarem a inscrição, as competidoras e seus respectivos treinadores declaram estar
ciente e concordar com este regulamento, não podendo a nenhum momento alegar
desconhecimento do mesmo.

EXAMES EXIGIDOS: A.I.E, Mormo e Atestado ou Carteirinha Gripe Equina.

INFORMAÇÕES - (44) 99963-9141 (Tico)

