
Regulamento 
 

 

 

1-DAS ETAPAS: 

Serão realizadas 3 (três) etapas no Campeonato durante o ano de 2021 e 2022. 

 
2ª Etapa: 12/02/22 

Local: Haras AMAZON EQUUS, a partir das 17 horas. 

 
3ª Etapa: Data e local serão definidos e divulgados pela Comissão organizadora. 

 
2 - DA ORDEM DE ENTRADA E CATEGORIAS: 

As categorias serão: 

- Test Horse (Categoria para empistar o animal, para ambos os sexos, sem peso 

mínimo e exigência de idade, visto que não haverá pista aberta para aquecimento 

no dia da prova); 

- Escolinha (Para competidores considerados iniciantes no esporte pela 

Comissão, idade e peso livre); 

- Infantil (Para competidores de 13 anos e 11 meses de idade, peso livre); 

- Amador (Para competidores não profissionais, idade e peso livre); 

- Jovem (Para jovens de 14 a 18 anos de idade, peso livre); 

- Feminina (Somente mulheres, profissionais ou não, idade mínima de 14 anos e 

peso mínimo de 65kg). 

- Aberta (Ambos os sexos, profissional ou não, idade mínima de 14 anos e peso 

mínimo de 75kg). 

 
Ordem de entrada: 

- Test Horse; 

- Escolinha; 

- Infantil; 

- Amador; 

- Jovem; 

- Feminina; 

- Aberta; 

II Campeonato Littam de Três Tambores 



3 - DAS INSCRIÇÕES; 

As inscrições serão realizadas antecipadamente pelo SGP Sistema até as 18 horas 

do dia anterior a cada etapa, após esse prazo será cobrado a taxa de R$ 50,00 por 

inscrição. A inscrição será por conjunto (cavalo e cavaleiro); 

 
Categoria Test Horse: 

- 1 passada - R$ 50,00 

- 2 passadas - R$ 100,00 

 
Categoria Escolinha: 

- 1 passada - R$ 50,00 

 
Categorias Infantil, Jovem, Amador: 

- 2 passadas R$ 150,00 

 
Categorias Feminina e Aberta: 

- 2 passadas R$ 200,00 

 
4 - DA CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO: 

No campeonato, o conjunto (cavalo e cavaleiro) se classifica dentro de sua 

categoria em cada etapa. 

A pontuação será da seguinte forma em cada categoria: 

1º lugar: 15 pontos 

2º lugar: 14 pontos 

3º lugar: 13 pontos 

4º lugar: 12 pontos 

5º lugar: 11 pontos 

6º lugar: 10 pontos 

7º lugar: 9 pontos 

8º lugar: 8 pontos 

9º lugar: 7 pontos 

10º lugar: 6 pontos 

11º lugar: 5 pontos 

12º lugar: 4 pontos 

13º lugar: 3 pontos 

14º lugar: 2 pontos 

15º lugar: 1 ponto 



Parágrafo 1 

Somente a categoria Jovem irá classificar o CAMPEÃO GERAL e o VICE- 

CAMPEÃO GERAL do Campeonato para formar a dupla representante da Littam 

na Seletiva do Mundial Jovem NBHA 2022. 

 
5 - DA PREMIAÇÃO 

Nas etapas: 

A premiação em cada categoria será 80% das inscrições, dividido entre os três 

primeiros colocados: 

1º lugar: 50% + medalha 

2º lugar: 30% + medalha 

2º lugar: 20% + medalha 

 
6 - EMPATE DE TEMPO: 

Caso em alguma categoria ocorra empate nos tempos, o desempate será feito pela 

somatória dos tempos das passadas, prevalecendo a menor somatória. 

 
7 - DO TRAJE: 

O competidor deverá se apresentar na pista com camisa de manga comprida 

abotoada e por dentro da calça, boné ou chapéu. O uso do cinto será opcional. 

8 - DO ANIMAL: 

O competidor terá que apresentar os exames exigidos de anemia infecciosa equina 

(AIE) e mormo com resenha e válidos na data de cada etapa, ao veterinário 

presente em cada etapa, e também o GTA (Guia Transporte Animal), caso o 

animal for transportado para o local do evento. 

 
9 - DO DIA DA PROVA: 

a) Após ser chamado, o competidor deve dar início ao percurso em no máximo 01 

minuto ou conforme critério do juiz; 

b) O animal só pode participar com 1 (um) competidor em cada categoria, exceto 

na categoria Escolinha, na qual mais de 1 (um) competidor poderá participar em 

um mesmo animal. 

c) O animal só poderá dar no máximo 4 (quatro) passadas em cada etapa. 

d) Cada animal será avaliado por um JUIZ após a passada, onde não poderá 

apresentar nenhum ferimento ocorrido durante a prova. 



e) O competidor será avaliado por seu tempo (FOTOCÉLULA), se durante a prova 

o competidor derrubar o tambor, serão acrescentados 05 (cinco) segundos em 

seu tempo por cada tambor derrubado. 

 
10 - SAT - SEM APROVEITAMENTO DE TEMPO: 

Será considerado SAT nas seguintes situações: 

 
• Erro de percurso; 

• Queda durante a passada; 

• Ultrapassar o tempo de 1 (um) minuto para iniciar a passada desde a primeira 

chamada do locutor; 

• Redução proposital da velocidade durante a passada; 

• Uso de trajes em desacordo com regulamento; 

• Bater com a mão, chicote, boné ou qualquer item à frente da barrigueira do 

animal ou na cabeça; 

• Sangramento em qualquer parte do corpo do animal durante a competição; 

• Não se apresentar para inspeção do juiz; 

• Quebra de qualquer equipamento que impeça a realização da prova (ex: 

fotocélula); 

• Não atingir o peso mínimo exigido na categoria; 

• Competir preso à sela ou ao animal; 

• Fazer gestos de ofensa e proferir palavrões dentro do recinto de competições; 

• Denegrir a imagem da Littam bem como da comissão organizadora. 

 
11 - DA COMISSÃO: 

Cleyton Sabiá (92) 98444-0027 (zap) 
  

  Luciana Golvin (92) 99479-3380 (zap) 

 

Dúvidas sobre as inscrições - (92) 99136-8042 (Luciano Golvin) 

                                                 


