
 

1 
 



 

2 
 

REGULAMENTO: 

 2º PROVA DE 3 TAMBORES HARAS MANO CHICO 2021 

LOCAL/DATA/HORÁRIO  

A 2ª PROVA DE TRES TAMBORES DO HARAS MANO CHICO será realizada nos dias 06, 07 e 08 de agosto 

de 2021 na Rodovia MT 449, KM 8 + 4 KM à direita, na cidade de Lucas do Rio Verde – MT. 

CATEGORIAS DO EVENTO 

TEST HORSE  

o Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos, e aconselhável para os 
demais.  

o Todos os competidores podem participar desta categoria.  
o O valor da inscrição é R$ 50,00 uma passada e R$ 80,00 duas passadas.  
o Serão aceitas inscrições até o encerramento dessa categoria, desde que pagas no ato da inscrição. 
o Os competidores inscritos após o sorteio serão jogados para o final da ordem de entrada.  
o Os competidores que não respeitarem sua ordem de entrada e perderem suas passadas, não serão 

chamados em pista no final da categoria. 
o As inscrições não poderão ser canceladas e o valor pago não será devolvido. 
o Será realizado todos os dias de evento. 

 

PUXADINHO 

o É obrigatório o uso de capacete por todos os participantes dessa categoria.  
o Competidores até 6 anos hípicos podem participar desta categoria. 
o Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
o O valor da inscrição é R$ 100,00. 
o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 
o O mesmo animal poderá dar no máximo três passadas. 
o Todos os competidores recebem medalha. 

 

 

 

 

 KIDS 

o É obrigatório o uso de capacete por todos os participantes dessa categoria.  
o Competidores até 8 anos hípicos podem participar desta categoria. 
o Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
o O valor da inscrição é R$ 150,00. 
o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 
o O mesmo conjunto poderá fazer no máximo duas inscrições, podendo ganhar somente uma premiação. 
o O mesmo animal poderá dar no máximo três passadas. 
o Todos os competidores recebem medalha. 
o Premiação garantida acima de 20 inscrições. 
o Caso o número de inscrições fique abaixo de 20 a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1º - 40% 2º - 23% 3º - 17% 4º - 12% 5º - 8%  
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA PUXADINHO: 

1º lugar – BIKE + TROFÉU 

Medalha para os demais competidores 
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JOVEM A 

o É obrigatório o uso de capacete por todos os participantes dessa categoria. 
o Competidores até 12 anos hípicos podem participar desta categoria. 
o Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
o O valor da inscrição é R$ 200,00. 
o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 
o Cada conjunto pode fazer apenas uma inscrição.  
o Premiação garantida acima de 20 inscrições. 
o Caso o número de inscrições fique abaixo de 11 a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1º - 40% | 2º - 25% | 3º - 20% | 4º - 15%  
 

 

 

 

 

JOVEM 

o Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos, e aconselhável para os 
demais. 

o Competidores até 17 anos hípicos podem participar desta categoria. 
o Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
o O valor da inscrição é R$ 250,00. 
o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 
o Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição. 
o O intervalo de tempo entre os D’s é de 600 ms. 

o Premiação garantida acima de 22 inscrições. 
o Caso o número de inscrições fique abaixo de 22 a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1º - 40% | 2º - 25% | 3º - 20% | 4º - 15% e apenas troféus para os primeiros 
colocados 2º e 3º D. 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO CATEGORIA KIDS: 

1º lugar - R$ 700,00 + troféu 

2º lugar - R$ 400,00 + medalha 

3º lugar - R$ 300,00 + medalha 

4º lugar - R$ 200,00 + medalha 

5º lugar - R$ 150,00 + medalha 

PREMIAÇÃO CATEGORIA JOVEM A: 

1º lugar - R$ 1.000,00 + troféu 

2º lugar - R$ 500,00 + medalha 

3º lugar - R$ 400,00 + medalha 

4º lugar - R$ 300,00 + medalha 

PREMIAÇÃO CATEGORIA JOVEM: 

1º lugar 1D - R$ 1.500,00 + troféu 

2º lugar 1D - R$ 800,00 + medalha 

3º lugar 1D - R$ 400,00 + medalha 

4º lugar 1D- R$ 300,00 + medalha 

 

1º lugar 2D - R$ 500,00 +troféu  1º lugar 3D – R$250,00 + troféu 

2º lugar 2D - R$ 300,00   2º lugar 3D – R$200,00 

3º lugar 2D - R$ 200,00   3º lugar 3D – R$150,00 
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AMADOR 

o É aconselhável o uso de capacete por todos os competidores desta categoria. 
o Competidores de 18 anos hípicos acima que não exerçam nenhum tipo de atividade remunerada 

relacionada à equitação, podem participar desta categoria. 
o Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
o O valor da inscrição é R$ 250,00. 
o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 
o Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição. 
o É obrigatório ser proprietário do animal. 
o Premiação garantida acima de 15 inscrições. 
o Caso o número de inscrições fique abaixo de 15, a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1º - 40% | 2º - 25% | 3º - 20% | 4º - 15% 
 

  

 

 

 

 

ABERTA 

o Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos, e aconselhável para os 
demais. 

o Todos os competidores podem participar desta categoria. 
o Peso mínimo: 75kg para todos os competidores. 
o O juiz, a seu critério, poderá exigir a pesagem do cavaleiro/amazona a qualquer momento. 
o O valor da inscrição é R$ 300,00. 
o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 
o Cada conjunto pode fazer somente uma inscrição. 
o Premiação garantida acima de 40 inscrições. 
o Caso o número de inscrições fique abaixo de 40, a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1º - 40% | 2º - 25% | 3º - 20% | 4º - 15% e apenas troféus para os primeiros 
colocados 2º e 3º D. 

o O intervalo de tempo entre os D’s é de 600ms 
o Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para a casa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO CATEGORIA AMADOR: 

1º lugar - R$ 1.500,00 + troféu 

2º lugar - R$ 500,00 + medalha 

3º lugar - R$ 400,00 + medalha 

4º lugar - R$ 300,00 + medalha 

PREMIAÇÃO CATEGORIA ABERTA: 

1º lugar 1D - R$ 3.000,00 + troféu 

2º lugar 1D - R$ 1.800,00 + medalha 

3º lugar 1D - R$ 1.000,00 + medalha 

4º lugar 1D - R$ 800,00 + medalha 

5º lugar 1D - R$ 500,00 + medalha 

 

 

1º lugar 2D - R$ 1.200,00 +troféu  1º lugar 3D – R$1.000,00 + troféu 

2º lugar 2D - R$ 800,00    2º lugar 3D – R$600,00 

3º lugar 2D - R$ 500,00    3º lugar 3D – R$400,00 
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FEMININA 

o Será obrigatório o uso de capacete para todas as amazonas até 12 anos, e aconselhável para as demais. 

o Todas as amazonas podem participar desta categoria. 

o Peso mínimo: 65kg para todas as amazonas. 

o O juiz, a seu critério, poderá exigir a pesagem da amazona a qualquer momento. 

o O valor da inscrição é R$ 300,00. 

o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

o Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição. 

o O intervalo de tempo entre os D’s é de 600 ms. 

o Premiação garantida acima de 26 inscrições. 
o Caso o número de inscrições fique abaixo de 26, a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1º - 50% | 2º - 30% | 3º - 20%  e apenas troféu para o primeiro colocado 
2ºD.  

o Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para a casa.  

 

 

 

 

POTROS 

o Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos, e aconselhável para os 

demais. 

o Potro do Futuro geração 2017. 

o O valor da inscrição é R$ 200,00. 

o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

o Cada conjunto pode fazer somente uma inscrição. 

o Premiação garantida acima de 10 inscrições. 

o Caso o número de inscrições fique abaixo de 10 a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1º - 50% 2º - 30% 3º - 20%  

 

 

 

 

DERBY 

o Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos, e aconselhável para os 

demais. 

o Podem participar dessa categoria animais que tenham 5 anos hípicos ou que ainda irão completar 

dentro do corrente ano hípico. 

o O valor da inscrição é R$ 180,00. 

o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

o Cada conjunto pode fazer somente uma inscrição. 

o Premiação garantida acima de 10 inscrições. 

o Caso o número de inscrições fique abaixo de 10 a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1º - 50% 2º - 30% 3º - 20%  

PREMIAÇÃO CATEGORIA FEMININA: 

1º lugar 1D - R$ 3.000,00 +troféu  1º lugar 2D – R$1.000,00 + troféu 

2º lugar 1D - R$ 1.500,00 + medalha  2º lugar 2D – R$800,00 + medalha 

3º lugar 1D - R$ 800,00 + medalha  3º lugar 2D – R$500,00 + medalha 

PREMIAÇÃO CATEGORIA POTROS: 

1º lugar - R$ 1.000,00 + troféu 

2º lugar - R$ 600,00 + medalha 

3º lugar - R$ 400,00 + medalha 
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TIRA-TEIMA 

o Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos, e aconselhável para os 

demais. 

o Todos os competidores podem participar desta categoria. 

o Peso livre. 

o O valor da inscrição é R$ 380,00. 

o Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

o Cada conjunto pode fazer somente uma inscrição. 

o O intervalo de tempo entre os D’s é de 600 ms. 

o Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para a casa. 

o Categoria obrigatória para os competidores que quiserem concorrer aos prêmios de melhor média. 

o Premiação garantida acima de 60 inscrições. 

o Caso o número de inscrições fique abaixo de 60 a premiação será 70% do valor arrecadado, e será 

distribuída da seguinte forma. 1D - 52% (34%, 12%, 6%) 2D - 14% (6%, 5%, 3%) 3D - 16% (8%, 5%, 3%) 

4D - 18% (10%, 5%, 3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEM DE ENTRADA DAS CATEGORIAS: 

06/08 - Sexta às 18h 

o Test Horse  

07/08 - Sábado às 8h  

o Test Horse  

o Puxadinho 

o Kids 

o Jovem A 

o Jovem 

PREMIAÇÃO CATEGORIA DERBY 

1º lugar - R$ 800,00 + troféu 

2º lugar - R$ 500,00 + medalha 

3º lugar - R$ 300,00 + medalha 

PREMIAÇÃO CATEGORIA ABERTA: 

1º lugar 1D - R$ 5.000,00 + troféu  1º lugar 2D - R$ 1.500,00 +troféu 

2º lugar 1D - R$ 2.500,00 + medalha  2º lugar 2D - R$ 800,00  

3º lugar 1D - R$ 1.000,00 + medalha  3º lugar 2D - R$ 500,00 

4º lugar 1D - R$ 800,00 + medalha 

5º lugar 1D - R$ 500,00 + medalha 

 

 

1º lugar 3D – R$1.200,00 + troféu  1º lugar 4D – R$1.000,00 + troféu 

2º lugar 3D – R$700,00    2º lugar 4D – R$700,00 

3º lugar 3D – R$400,00    3º lugar 4D – R$400,00 
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o Amador 

o Aberta 

o Potros 

o Derby 

08/08 - Domingo às 08h 

o Test Horse 

o Feminina 

o Tira-Teima 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas pelo SGP (Sistema de Gerenciamento de Provas), e o pagamento das 

mesmas após ser efetuado deverá ser comprovado via WhatsApp - (65) 66905-3773. Não será efetuada a 

devolução do valor da inscrição caso o competidor não corra, independente da justificativa.  Pagamento por PIX, 

transferência eletrônica ou em dinheiro. 

ATENÇÃO: TODOS OS COMPETIDORES, SEM EXCEÇÃO, DEVERÃO 

ESTAR COM AS SUAS INSCRIÇÕES PAGAS ANTES DO SORTEIO, CASO 

CONTRÁRIO SUAS INSCRIÇÕES NÃO SERÃO VALIDADAS. 

Após o sorteio não será permitido inclusão de novas inscrições. A ordem de entrada dos competidores 

será determinada por sorteio. Caso houver competidores que montem mais de um cavalo, sempre que possível 

será dado um intervalo entre uma passada e outra.  

 

REGRAS GERAIS  

o Sobre os trajes: camisa de manga longa (será permitido camisa polo somente paras as categorias Kids e 

Jovem A), boné ou chapéu (para os competidores que não estiverem de capacete).  

o Sobre os equipamentos: embocadura livre.  

o O chicote só poderá ser utilizado na parte traseira do animal.  

o Não serão permitidos maus tratos em relação aos animais dentro ou fora da pista, ficando a cargo do 

juiz e organizadores da prova a interpretação de tais atos, cabendo punição ao competidor.  

o Nenhum tipo de sangramento no animal será permitido. 

 

ALUGUEL DE BAIAS PARA O EVENTO: Taxa de R$ 320,00 de sexta a domingo (escolha aleatória).  

Inscrições pelo sistema SGP www.sgpsistema.com 

Aluguel de baias com Davi Paré - Cel: (65) 99606-6621 

Dados para depósito: Inscrições e aluguel de baias Davi Paré Aguero – CPF: 884.574.191-53 Banco Sicredi (748) 

Agência: 0810 Conta Corrente: 49166-7 – chave PIX 884.574.191-53. 

Dados para GTA: 2º Prova de 3 Tambores Haras Mano Chico, CPF: 884.574.191-53. 

http://www.sgpsistema.com/

