
              
RODEIO NA EXPO ITAGUAÍ 2022 

 

LOCAL: Parque municipal de eventos de Itaguaí/RJ. 

DATA: 01 a 03/07/2022 

R$ 9.000,00 EM PRÊMIOS!!! 

➢ Programação: 

 

30/06/2022 (quinta):        A partir das 13h – Entrada dos animais no recinto; 

 

01/07/2022 (sexta):          17h às 19h – Treino;    

                                         21h – Abertura oficial;  

                                         Na sequência – Rodeio masculino (mirim e adulto);      

                                         Na sequência – Classificatória do feminino para a final (domingo). 

  

02/07/2022 (sábado):       17h às 19h – Treino; 

                                         21h – Abertura oficial; 

                                         Na sequência – Final do rodeio masculino (mirim e adulto); 

                                         Na sequência – Classificatória do feminino para a final (domingo). 

 

03/07/2022 (domingo):    Horário a definir – Treino; 

                                         Horário a definir – Grande final do rodeio feminino (mirim e adulto). 

 

     AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER REALIZADAS PELO SITE WWW.SGPSISTEMA.COM  

ATÉ O DIA 23/06/2022. 

 

BAIAS PRÉ MONTADAS COM CAMA: R$ 200,00 CADA.  

RESERVA OBRIGATÓRIA. 

AS BAIAS SÃO LIMITADAS E AS RESERVAS DEVERÃO SER EFETUADAS NO SITE DO SGP E 

QUITADAS ATÉ O DIA 16/06/2022. 

 

 

➢ Valor da inscrição feminino mirim (até 13 anos): R$ 200,00. 2º animal: R$ 100,00 

 

➢ Valor da inscrição feminino adulto (14 anos ou mais): R$ 300,00. 2º animal: R$ 200,00 

 

➢ Valor da inscrição masculino mirim e adulto: R$ 200,00. 2º animal: R$ 100,00. 

 

 

                                                                                                                                              

Regulamento/Disposições Gerais: 

 

• A partir da realização da inscrição o(a) competidor(a) e/ou responsável declaram estar 

compulsoriamente cientes das regras e condições do presente Regulamento; 

 

•     Após realizadas as inscrições, as mesmas não poderão ser canceladas, restituídas ou transferidas em 

nenhuma hipótese, bem como não ficarão como crédito para outros eventos; 

 

• 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(a) menor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros; 

 

• Os Organizadores não se responsabilizam por qualquer dano material e/ou acidente pessoal que o(a) 

competidor(a) venha a sofrer ou ocasionar a terceiros; 

 

 

http://www.sgpsistema.com/


              
•     Os Organizadores se reservam ao direito de desclassificar o(a) competidor(a) a qualquer momento 

durante as competições, em casos de indisciplina; 

 

• Será obrigatório a apresentação de exame de A.I.E. (Anemia Infecciosa Equina), vacinação Antigripe 

Equina ou declaração de que não houve nenhum caso de doença na região nos últimos 30 (trinta) 

dias, exame negativo de Mormo, G.T.A. (Guia de Transporte Animal), além de demais documentos 

que se fizerem necessários, devidamente informados por circular; 

 

•     Categoria Mirim (masculino e feminino) - competidores com até 13 anos de idade, livre de peso e 

obrigatório o uso de capacete; 

 

•     Categoria Feminino Adulto - competidoras de 14 anos de idade ou mais, respeitando o peso mínimo 

de 65kg (amazona + arreamento), podendo correr jovens, amadoras e profissionais; 

 

•     Categoria Masculino Adulto - competidores de 14 anos de idade ou mais, respeitando o peso mínimo 

de 75kg (cavaleiro + arreamento), podendo correr jovens, amadores e profissionais; 

 

•     Uso obrigatório de traje completo (botas, calça, camisa de manga longa e chapéu) para competidores 

e treinadores; 

 

•     Só será permitida a entrada de 1 (um) treinador em pista e a pé para auxiliar a competidora e o 

competidor mirim;  

 

•     Obrigatório a participação dos competidores nas aberturas; 

 

•     Um mesmo animal não poderá ser montado por outro(a) competidor(a) na mesma categoria; 

 

• A competidora poderá apresentar-se no máximo em dois animais, porém só poderá se classificar com 

um dos animais inscritos para a final. Caso classificada para a final, poderá escolher o animal que irá 

montar, levando seu menor tempo; 

 

• No Rodeio, apenas a competidora é considerada classificada, e não o conjunto. Desse modo, ela 

poderá se classificar com seu melhor tempo e poderá escolher com qual animal irá correr a final, 

desde que seja um dos animais inscritos; 

 

• No rodeio feminino serão feitas duas classificatórias (sexta e sábado). Os dez melhores tempos 

correrão a final (domingo), do maior para o menor tempo; 
 

• A final da categoria Mirim acontecerá com 5 (cinco) classificadas; 

 

• Cada competidora terá dois tempos apurados (sexta e sábado). Será descartado o seu maior tempo, 

prevalecendo o menor para a classificação para a final.  Na final (domingo), correrão os 5 (cinco) 

melhores tempos da categoria Mirim e os 10 (dez) melhores tempos da categoria Adulto.  Cada 

finalista terá seu menor tempo somado ao tempo feito na final, e assim se dará a classificação final 

do Rodeio, da menor para a maior soma; 

 

• Se houver empate entre as últimas vagas finalistas durante as classificatórias, as duas competidoras 

correrão novamente pelo desempate (tira-teima) e assim subirá apenas uma para a final no domingo. 

E se houver empate entre as últimas colocadas na final, as duas competidoras também correrão 

novamente pelo desempate (tira-teima); 
 

• As ordens de entrada (sexta e sábado) serão sorteadas pelo SGP Sistema. Já a ordem de entrada da 

final (domingo) será a ordem decrescente dos tempos; 
 

 

 



              
• Em caso de falha na fotocélula, a competidora correrá novamente no final de folha. E caso tenha 

derrubado 1 (um) ou mais tambores, voltará penalizada com o número de tambores derrubados; 

 

• Na final (domingo) o reparo será feito a cada 3 (três) passadas e de uma categoria para outra; 
 

• Caso o número de inscrições limite-se a 15 (quinze) passadas na categoria feminino adulto, todas as 

competidoras irão correr nos três dias de rodeio. Caso isso aconteça, a classificação final do rodeio 

será da seguinte forma: Será descartado o maior tempo, prevalecendo os dois menores (que serão 

somados) para a classificação final. Assim a classificação das 10 (dez) competidoras que serão 

premiadas se dará, da menor para a maior soma; 
 

• O rodeio masculino (mirim e adulto) acontecerá em duas noites (sexta e sábado). Para efeito de 

classificação final será considerada a soma dos tempos das duas noites, não havendo descarte de 

tempo. Assim a classificação dos 3 (três) competidores que serão premiados se dará, da menor para 

a maior soma; 
 

• A ordem de entrada da sexta-feira (das categorias masculinas) será sorteada pelo SGP Sistema. Já no 

sábado, os inscritos irão correr do maior para o menor tempo. O reparo será feito a cada 3 (três) ou 5 

(cinco) passadas, ainda a ser definido pela Comissão Organizadora e levando em conta o número total 

de inscritos; 

 

• O competidor (das categorias masculinas) poderá apresentar-se no máximo em dois animais, porém 

só poderá se classificar (para efeito de premiação) com um animal; 

 

•     Os patrocinadores serão permitidos, desde que não conflitem com os patrocinadores do Evento; 

 

•     Todas os competidores concordam expressamente ao fazer a sua inscrição e aderir a este regulamento 

que suas imagens e de seu(s) animal (is), poderão ser utilizadas em divulgações, dos organizadores e 

de parceiros deste sem ônus adicional. As imagens, se utilizadas, serão única e exclusivamente para 

divulgação publicitária; 

 

•     Todos os casos que vierem a ocorrer durante o Evento e que não conste neste Regulamento serão 

decididos pelo Juiz e pela Comissão Organizadora. 

                                         

 

 

• FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES ANTECIPADAMENTE: 

 

Depósito para: Marcelle Golinelli Vollú/ CPF: 123.885.787-60  

Itaú / Agência 6075 / Conta Corrente: 05408-7  

Chave PIX cel.: (22) 98137-8371 

Enviar comprovante de pagamento (baia e inscrição) via e-mail ou WhatsApp para: 

marcellegv88@gmail.com ou (22) 98137-8371. 

 

• INFORMAÇÕES: Macarrão – (22) 98145-2945  

                              Marcelle – (22) 98137-8371  

                              Guilherme – (22) 99867-6724 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
REALIZAÇÃO: 

 

 

 

 
                                           

 

 

CONTAMOS COM A PRESENÇA DOS COWBOYS E COWGIRLS.  

NÃO PERCAM!!! 
 

 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO 
                            

 

 

Três Tambores Feminino Mirim  
 

 R$ 1.200,00 

1º LUGAR R$ 600,00 + troféu 

2º LUGAR R$ 400,00 + troféu 

3º LUGAR R$ 200,00 + troféu 

 

 

Três Tambores Feminino Adulto 
 

 R$ 7.800,00 

1º LUGAR R$ 2.000,00 + troféu 

2º LUGAR R$ 1.500,00 + troféu 

3º LUGAR R$ 1.000,00 + troféu 

4º LUGAR R$    800,00 + troféu 

5º LUGAR R$    500,00 + troféu 

6º LUGAR R$    400,00 + troféu 

7º LUGAR R$    400,00 + troféu 

8º LUGAR R$    400,00 + troféu 

9º LUGAR R$    400,00 + troféu 

10º LUGAR R$    400,00 + troféu 

 

 

 

Três Tambores Masculino Mirim e Adulto 

 

80% (oitenta por cento) das inscrições, ficando 50% (cinquenta por cento) para o  

1º colocado, 30% (trinta por cento) para o 2º colocado e 20% (vinte por cento) para o  

3º colocado em cada categoria do masculino. 


