
I Cronometrado 3 Tambores M.E Traias 

 

- Acontecera dias 26 e 27 de Março de 2021; 

- Serão disponibilizadas 70 vagas (feminino), 35 vagas Mirim; 

- Valor da inscrição  

Feminino R$250,00 ( dezentos e cinquenta reais) 

Mirim R$150,00 (Cento e cinquenta); 

Aberto R$ 120,00 ( cento e vinte reais); 

- Taxa de recinto R$ 50,00 (cinquenta reais) por animal; 

- Não será permitido treinar na pista; 

- Poderão ser realizadas até duas inscrições por competidora, podendo premiar somente uma 
inscrição, o dinheiro da segunda inscrição não será devolvido; 

- As inscrições serão preenchidas conforme ordem de deposito; 

- As inscrições devem ser efetuadas e pagas juntamente com a taxa de recinto ate dia 
22/03/2021; 

- Os comprovantes devem ser enviados para Mariana (44) 99161-7469 no whats particular; 

- A prova será em forma de SOMATORIA SEM DESCARTE; 

- Todas competidoras correrão dia 26 a noite, 27 pela manha e final da tarde.  

- A ordem de entrada será sorteada na sexta feira dia 26 a tarde e nos demais dias correrá na 
ordem da maior para menor média; 

- Será obrigatório GTA, Exame de Anemia AIE, Mormo e Carteirinha de Vacinação; 

- O recinto contará com local para acampamento, devendo quando chegar e procurar a 
organização para que possamos organizar da melhor forma; 

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

- A competidora só poderá trocar de animal durante a competição mediante laudo veterinário; 

- A competidora terá 1 (um) minuto para entrar em pista e começar o percurso após a primeira 
chamada do locutor, caso ultrapasse esse tempo será desclassificada; 

- Será obrigatório uso do traje completo para competidora e treinador ( calça, camisa manga 
longa e chapéu ou capacete); 

- Para categoria Profissional Peso Mínimo 65Kg podendo o juiz utilizar a pesagem quando 
achar necessário; 

- Na categoria MIRIM se encaixam as crianças de até 12 anos ( pode ser menino ou menina), 
sendo OBRIGATORIO USO DE CAPACETE 



- Reparo de pista será feito cada 5 competidoras; 

- Embocadura Livre; 

- Em caso de erro e percurso ou queda da foto célula a competidora será desclassificada; 

- A cada tambor derrubado será acrescido 5 segundos no tempo; 

- Será desclassificada a competidora cujo animal apresentar maus tratos, assim como presença 
de sangue, após a passada; 

- Em caso de falha de foto célula a competidora correra novamente no final da lista, caso tenha 
penalidades a mesma voltara penalizada 

- Caso a competidora avance a linha da fotocélula a mesma será desclassificada; 

- Caso haja necessário a comissão poderá alterar o regulamento ou tomar outras decisões. 

- Em caso de condições climáticas indesejadas a comissão tomara decisão do que fazer. 

- A comissão não se responsabiliza por qualquer danos ou causas que possam acontecer com 
cavalo, cavaleiro e seus pertences. 

 

Premiação para categoria Feminino ( 30 inscrições ou mais) 

1º  1300,00 

2º  1000,00 

3º  750,00 

4º  500,00 

5º  400,00 

6º  250,00 

7º  250,00 

8º  250,00 

9º  250,00 

10º  300,00 

 

Premiação para categoria Mirim- Rateio de 70% das inscrições mais brindes 

1º  30% 

2º  20% 

3º  15% 

4º  10% 

5º  10% 



6º  brinde 

7º  brinde 

8º  brinde  

9º  brinde 

10º  15% +brinde  

 

Categoria Aberto – Rateio 70% das inscrições 

1º - 50% 

2º - 30% 

3º - 20% 

 

Categoria Teste Horse será presenteada com brindes da seguinte maneira: 

1º 1D 

1º 2D 

1º 3D 

 

 


