FINAL CAMPEOANTO
COTTMS

A final será realizada no dia 17/04/2021, em Campo
Grande-MS, (local a definir).

1. Final categoria Feminino:
1.1 Correrão a final as 20 (vinte) mais pontuadas do ranking.
• Serão divididas em 2 (duas) Categorias Diamond e

Premium, da 1º a 10º mais pontuadas correrão na Diamond.
Da 11º a 20º correrão na Premium.
1.2 Caso haja 2 ou mais competidoras empatadas em 10° ou 20°
lugares para a final, será convocada para a mesma, aquela que
tiver maior participação das competições. Caso tenham a mesma
porcentagem de participação, será convocada aquela que tiver
melhores colocações, maior numero de 1° lugares, 2° lugares...
e assim sucessivamente. Se, caso ainda continuarem
empatadas será decidido pela COTTMS.

2. Final categoria Aberta:
2.1 Correrão na final os 10 (dez) mais pontuados do ranking.
2.2 Caso haja 2 ou mais competidores empatados em 10° lugar para
a final, será convocado para a mesma, aquele que tiver maior
participação das competições. Caso tenham a mesma
porcentagem de participação, será convocado aquele que tiver
melhores colocações, maior numero de 1° lugares, 2° lugares...
e assim sucessivamente. Se, caso ainda continuarem empatadas
será decidido pela comissão da COTTMS.

3. Inscrição: A taxa da inscrição será no valor de 200,00 reais.
4. Pontuação: Os competidores correrão 3 passadas. A cada passada
os competidores receberão cada uma delas os pontos a serem
distribuídos da seguinte maneira: Menor tempo: 100 pontos; 2º menor:
90 pontos. 3º menor: 80 pontos; 4º menor: 70 pontos. 5º menor: 60
pontos. 6º menor: 50 pontos. 7º menor: 40 pontos. 8º menor: 30
pontos. 9º menor: 20 pontos e 10º menor: 10 pontos;
➢ Será declarado campeão(ã) do campeonato o(a) competidor(a)
que acumular o maior número de pontos obtidos durante as
etapas e a final.

5. Empate por tempo: Em caso de empate por tempo ou por
desclassificação nas passadas, será considerado o rateio dos pontos
das colocações.

6. Empate por pontos: Em caso de empate por pontos, para a decisão
final do Ranking, será definida pela menor somatória dos tempos
obtidos pelo(a) competidor(a) durante a final do campeonato. Caso
ainda assim permaneça o empate, será decidido pela maior
porcentagem de participação das competidoras nas etapas do
campeonato. Caso mesmo assim continuem empatadas, será decidido
pela COTTMS.

7. Traje completo: Obrigatório para competidor(a) e treinador (Calça,
bota, chapéu e camisa manga longa com botão abotoado no
punho). Se a COTTMS der camisa, os(as) competidores(as) deverão
obrigatoriamente usar a mesma, com o Patrocinador ou
Patrocinadores Oficiais da COTTMS. Não será permitida qualquer
divulgação de outro patrocínio, sendo desclassificada o(a)
competidor(a) caso isso ocorra.

8. Animais: O(a) competidor(a) poderá trocar de animal durante a final.
Os (as) competidores (as) de uma mesma categoria, não poderão
correr com o mesmo animal durante toda a final.

9. Confirmação na final: Caso o(a) competidor(a) não confirme sua
presença na final até o dia 30/03 mediante o pagamento da inscrição,
a próxima classificada, ou seja, a 11ª (na Diamound) ou a 21ª (Na
Premium) será convocada em seu lugar, e assim sucessivamente. A
competidora que não confirmar no prazo estabelecido perde
totalmente o direito da classificação. O(a) competidor(a) que confirmar
sua presença e não comparecer ou abandonar a competição durante

a final, não receberá o valor da inscrição de volta. Caso o(a)
competidor(a) fique impedida de competir durante a final por motivos
extremos que serão julgados pela COTTMS, o(a) competidor(a) ficará
em 10º lugar na categoria que estiver correndo, e ele(a) poderá
receber ou não a premiação, mais não será punida.
• Dados bancarios:
Sicred – 748
Agencia: 0913
Conta Poupança: 23138-2
PIX: aureaemilio.benites@gmail.com
CPF: 040.832.161-07
AUREA DE EMILIO BENITES
Enviar o comprovante via WhatsApp, com o nome do competidor(a).

10. Casos Omissos: Os casos que, porventura, não estiverem
descritos nesse regulamento serão julgados e decididos pela
COTTMS.

11. Premiação: Ficará a critério da COTTMS a premiação, e será
divulgado para os(as) finalistas, até o dia 10/04/2021.

12. Programação: A COTTMS comunicará os horários de cada
passada no máximo até dia 16/04/2021.

➢ A COTTMS PODERÁ A QUALQUER MOMENTO INCLUIR OU
EXCLUIR ANEXO NO REGULAMENTO PARA SUA MELHORIA
OU ADAPTAÇÃO POR MOTIVO DE FORÇÃ MAIOR.

Desejamos a todos boa sorte!

COTTMS (COMISSÃO ORGANIZADORA DE TRÊS TAMBORES DO
MATO GROSSO DO SUL)

