
I Campeonato de Três Tambores e Tean Roping  

“Rancho Oscar Ferreira” 
Regulamento do evento 

 Quem somos 
O Rancho Oscar Ferreira vem oferecendo seus trabalhos a comunidade roraimense desde 

2002, tendo uma larga experiência na criação de animais de elite, vem trabalhando com 

animais de competição, nas áreas de Três Tambores, Tean Roping e cavalgadas. Ao longo do 

tempo viu-se a oportunidade de oferecer atividades voltadas para pessoas interessadas em 

aprender a montar e atuar em esportes equestres. Assim, a partir do início de 2022 o Rancho 

Oscar Ferreira investiu na criação de uma escola de Três Tambores para atender a 

comunidade interessada nesse esporte. Atualmente atende cerca 20 alunos de ambos os 

sexos, com idade entre 5 e 18 anos. O Rancho Oscar Ferreira, está localizado na RR205, Km 02, 

sentido Alto Alegre. 

 

 Das Etapas do Campeonato 
O I campeonato de Três Tambores e Tean Roping “Rancho Oscar Ferreira” será 

realizado em 4 etapas que acontecerão ao longo do ano de 2022, seguindo o 

cronograma abaixo: 

 1ª Etapa  

13/14 de maio de 2022 

 Dia 13/05/2022 – Classificatória da prova de Laço. 

 Dia 14/05/2022 – Prova de Tambor e final da prova de Laço. 

 2ª Etapa 

8/9 de julho de 2022 

 Dia 08/07/2022 – Classificatória da prova de Laço 

 Dia 09/07/2022 – Prova de Tambor e final da prova de laço 

 3ª Etapa 

09/10 de outubro de 2022 

 Dia 09/10/2022 – Classificatória da prova de Laço 

 Dia 10/10/2022 – Prova de Tambor e final da prova de laço 

 4ª Etapa 

9/10 de dezembro 

 Dia 09/12/2022 – Classificatória da prova de Laço 

 Dia 10/12/2022 – Prova de Tambor, final da prova de Laço e Final do Campeonato 

de Tean Roping e Três Tambores.  

 

 Das Inscrições 

 A taxa de inscrição será por conjunto (competidor e cavalo) 

 Deverá ser realizada antecipadamente, até as 18 horas do dia anterior a cada etapa da 

competição, conforme calendário divulgado neste regulamento. 

 A inscrição deverá ser confirmada somente após o recebimento por parte da comissão 

organizadora de depósito bancário ou pix. 



 Será obrigatório o envio do comprovante de pagamento para a equipe responsável pela 

inscrição. 

 O pagamento deverá ser realizado através do: 

Banco do Brasil  

Agencia: 3993 - 4  

Conta corrente: 13363 -4 

Pix: 933.263.192-15  

Oscar Ferreira do Nascimento Neto 

 Responsável: 

 Telefone:  

 

 Dos valores das inscrições 

 Categoria Fraldinha – Sem pagamento de inscrição. 

 Categoria Kids – R$ 50,00 

 Categoria Infantil – R$ 100,00 

 Categoria Jovem – R$ 200,00 

 Categoria amador – R$ 200,00  

 Categoria Feminina – R$ 300,00 

 Categoria Aberta – R$ - 300,00 

 

 Das Categorias 
Durante o decorrer do I campeonato de Três Tambores e Tean Roping “Rancho Oscar 

Ferreira”, estarão à disposição dos competidores as seguintes categorias: 

 Categoria Fraldinha 

 Categoria Kids  

 Categoria Infantil  

 Categoria Jovem  

 Categoria amador   

 Categoria Feminina  

 Categoria Aberta 

 

 Categoria Fraldinha 
A categoria Fraldinha será ofertada para crianças de ambos os sexos que estejam com até 

6 anos e11 meses. Serão permitidas duas passadas por conjunto. As crianças inscritas deverão 

estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e deverão apresentar para comissão 

organizadora do evento a autorização de sua participação no evento devidamente assinada. 

Nesta categoria não será cobrada a taxa de inscrição. Caberá a comissão organizadora a 

resolução dos impasses que se apresentarem no ato da inscrição. 

 

 Categoria Kids  
A categoria Kids será ofertada para crianças de ambos os sexos que estejam com a idade 

até 7 anos e11 meses. Serão permitidas duas passadas por conjunto. As crianças inscritas 

deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e deverão apresentar para 



comissão organizadora do evento a autorização de sua participação no evento devidamente 

assinada. O valor das inscrições da categoria Kids será de R$ 50,00. Caberá a comissão 

organizadora a resolução dos impasses que se apresentarem no ato da inscrição. 

 

 Categoria Infantil 
A categoria Infantil será ofertada para crianças de ambos os sexos que estejam com a 

idade de 8 anos até 12 anos e 11 meses. Serão permitidas duas passadas por conjunto. As 

crianças inscritas deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e deverão 

apresentar para comissão organizadora do evento a autorização de sua participação no 

evento devidamente assinada. O valor das inscrições da categoria Infantil será de R$ 150,00. 

Caberá a comissão organizadora a resolução dos impasses que se apresentarem no ato da 

inscrição. 

 

 Categoria Jovem  
A categoria Jovem será ofertada para competidores (as) não profissionais, de ambos os 

sexos, com peso livre e que estejam com a idade de 13 anos até 17 anos e 11 meses. Serão 

permitidas duas passadas por conjunto.  Os (as) jovens inscritos (as) deverão estar 

acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e deverão apresentar para comissão 

organizadora do evento a autorização de sua participação no evento devidamente assinada. O 

valor das inscrições da categoria Jovem será de R$ 200,00. Caberá a comissão organizadora a 

resolução dos impasses que se apresentarem no ato da inscrição. 

 

 Categoria Amador  
A categoria Amador será ofertada para participantes de ambos os sexos, com peso livre, 

idade livre. Será ofertada exclusivamente para competidores iniciantes, não profissionais. 

Serão permitidas duas passadas por conjunto. As crianças inscritas nessa categoria deverão 

estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e deverão apresentar para comissão 

organizadora do evento a autorização de sua participação no evento devidamente assinada. O 

valor das inscrições da categoria Amador será de R$ 200,00. Caberá a comissão organizadora 

a resolução dos impasses que se apresentarem no ato da inscrição. 

 

 Categoria Feminina  
A categoria Feminina será ofertada exclusivamente para participantes do sexo feminino, 

com peso livre e idade mínima de 14 anos. Serão permitidas duas passadas por conjunto. 

Menores de 18 anos inscritas nessa categoria deverão estar acompanhadas dos pais ou 

responsáveis legais e deverão apresentar para comissão organizadora do evento a 

autorização de sua participação no evento devidamente assinada. O valor das inscrições da 

categoria Feminina será de R$ 300,00. Caberá a comissão organizadora a resolução dos 

impasses que se apresentarem no ato da inscrição. 

 

 Categoria Aberta  
A categoria Aberta será ofertada para participantes de ambos os sexos, com peso livre e 

idade mínima de 14 anos. Serão permitidas duas passadas por conjunto. Os competidores 

menores de 18 anos inscritos (as) nessa categoria deverão estar acompanhadas dos pais ou 



responsáveis legais e deverão apresentar para comissão organizadora do evento a 

autorização de sua participação no evento devidamente assinada. O valor das inscrições da 

categoria Aberta será de R$ 300,00. Caberá a comissão organizadora a resolução dos impasses 

que se apresentarem no ato da inscrição. 

 

 Da Ordem de apresentações 
A prova terá início às 17 horas com a seguinte ordem de apresentações das categorias: 

 1ª - Categoria Fraldinha 

 2ª - Categoria Kids 

 3ª - Categoria Infantil 

 4ª - Categoria Jovem 

 5ª - Categoria Amador 

 6ª - Categoria Feminina 

 7ª - Categoria Aberta 

 

 Da Premiação das etapas do campeonato 

 Em todas as etapas – (1ª, 2ª, 3ª, 4ª etapas) 

 Categoria Fraldinha  
Medalha de participação para todos os competidores 

 Categoria Kids 
Medalha de participação para todos os competidores + troféu referente a etapa. 

 Categoria Infantil  
Troféu referente a etapa para os 3 primeiros colocados + prêmio em dinheiro 

referente a 50% das inscrições divididos entre os três primeiros colocados, sendo 1° lugar 

50%, 2° lugar 30% e 3° lugar20%. 

 Categoria Jovem 
Troféu referente a etapa para os 3 primeiros colocados + prêmio em dinheiro 

referente a 70% das inscrições divididos entre os três primeiros colocados, sendo 1° lugar 

50%, 2° lugar 30% e 3° lugar20%. 

 Categoria Amador  
Troféu referente a etapa para os 3 primeiros colocados + prêmio em dinheiro 

referente a 70% das inscrições divididos entre os três primeiros colocados, sendo 1° lugar 

50%, 2° lugar 30% e 3° lugar20%. 

 Categoria Feminina  
Troféu referente a etapa para os 3 primeiros colocados + prêmio em dinheiro 

referente a 70% das inscrições divididos entre os três primeiros colocados, sendo 1° lugar 

50%, 2° lugar 30% e 3° lugar20%. 

 Categoria Aberta  
Troféu referente a etapa para os 3 primeiros colocados + prêmio em dinheiro 

referente a 70% das inscrições divididos entre os três primeiros colocados, sendo 1° lugar 

50%, 2° lugar 30% e 3° lugar20%. 

 



 Da Premiação final do campeonato 
Categoria Fraldinha – Troféu do campeonato para o primeiro lugar e um brinde. 

Categoria Kids – Fivela do campeonato para o primeiro lugar e uma bicicleta como 

prêmio.  

Categoria Infantil – Fivela do campeonato para o primeiro lugar e um prêmio em 

dinheiro no valor de R$ 1.000,00. 

Categoria Jovem - Fivela do campeonato para o primeiro lugar e um prêmio em 

dinheiro no valor de R$ 2.000,00 

Categoria Amador - Fivela do campeonato para o primeiro lugar e um prêmio em 

dinheiro no valor de R$ 1.000,00. 

Categoria Feminina - Fivela do campeonato para o primeiro lugar e um prêmio em 

dinheiro no valor de R$ 3.000,00 

Categoria Aberta - Fivela do campeonato para o primeiro lugar e um prêmio em 

dinheiro no valor de R$ 3.000.00. 

 

 Do Competidor 

 Cada competidor poderá se inscrever com quantos animais quiser; 

 O competidor deve estar presente ao evento 15 (quinze) minutos antes de ser 

anunciado a sua participação; 

 Será permitido ao competidor das categorias Kids, Infantil e Jovem a presença de um 

auxiliar/técnico dentro da pista no momento em que for chamado para competir; 

 

 Do Traje da competição 

 Será obrigatório o uso do traje que consiste em camisa de mangas compridas com 

colarinho, abotoada e por dentro da calça comprida, botas, cinto e chapéu; 

 Nas categorias Kids, Infantil, Amador, os competidores poderão usar chapéu ou boné;  

 Será permitido aos competidores o uso de capacetes. 

 

 Do Animal 

 Será obrigatório a apresentação dos exames de Mormo e Anemia do animal para 

participação no evento; 

 Será cobrado no local do evento a GTA –  Guia de Transporte Animal, vigente; 

 O bem-estar do animal competidor será de responsabilidade do seu proprietário e/ou 

competidor durante a competição e a permanência no local de prova; 

 Cada animal só poderá se apresentar com no máximo 4 (quatro) passadas/ dia; 

 O animal deverá ser avaliado por um Juiz, na entrada e na saída da pista, quando não 

poderá apresentar ferimentos ou sangramentos ocorridos durante a prova em 

decorrência do mal-uso de arreio de boca ou esporas. 

 

 Do Percurso 
O percurso da prova dos três tambores deverá obedecer a medidas oficiais, o competidor 

deverá entrar para o circuito contornando o primeiro tambor pela direita do mesmo, seguir 

em direção ao segundo tambor e realizar o contorno do mesmo pela esquerda, dirigindo-se ao 



terceiro tambor contornando-o pela esquerda do mesmo e retornando na reta até passar pelo 

marcador de tempo. 

 

 Das Observações específicas 

 A ordem de entrada na pista será realizada por sorteio; 

 O competidor terá 1 (um) minuto para adentrar a pista, após ter sido anunciada a sua 

participação. Após adentrar a pista o competidor terá 30 (trinta) segundos para iniciar 

o circuito; 

 Será permitido ao competidor largar a partir do paddock; 

 Será permitido ao competidor realizar a sua passada sem som, se assim for solicitado 

antes da prova; 

 O competidor será classificado por seu tempo de circuito conforme fotocélula; 

 Se durante o percurso da prova o competidor derrubar o tambor será acrescentado 5 

(cinco) segundos em seu tempo por cada tambor derrubado, 

 Será considerado SAT quando: 

 O competidor errar o percurso do circuito; 

 O competidor cair do animal durante o percurso; 

 O houver propositadamente diminuição drástica de velocidade do animal; 

 O cavaleiro competir preso a sela ou ao animal; 

 O competidor realizar a correção do animal dentro da pista; 

 O animal apresentar sangramento; 

 O competidor adentrar a pista sem o traje exigido no evento; 

 O competidor não se apresentar para inspeção. 

 Não será permitido bater com a mão, com chicote, ou boné na parte frontal do animal 

ou na cabeça. Caso aconteça o competidor será desclassificado na etapa; 

 O tempo de cada competidor será anunciado pelo locutor do evento, após o Juiz avaliar 

o competidor e o animal; 

 O manejo da pista será realizado a cada três passadas no circuito da pista; 

 Em caso de falha no equipamento de fotocélula o competidor será autorizado a 

retornar a pista para sua passada no final das apresentações dos demais conjuntos da 

respectiva categoria;  

 O juiz de pista ou a comissão organizadora tem autoridade dentro ou fora da pista para 

desclassificar o competidor em caso de desacato ou outro eventual problema, assim 

como por eventuais problemas causados por pessoas diretamente ligados ao 

competidor.  

 

 Dos Critérios de desempate 

 Em caso de empate de competidores na Pontuação Geral usando a somatória dos 

melhores tempos, será realizada a somatória dos pontos da segunda passada dos 

competidores.  

 

 Da Pontuação 

 1° colocado – 15 pontos 

 2° colocado – 12 pontos 



 3° colocado – 9 pontos 

 4° colocado – 6 pontos  

 5° colocado – 3 pontos 

 

 Das Observações Gerais 

 Caso ocorra mudanças no cronograma do evento será divulgado a 

comunidade em geral com antecedência pela comissão organizadora; 

 As provas de Três Tambores e Tean Roping serão realizadas na estrutura 

do Rancho Oscar Ferreira, localizado na RR205, Km o2, sentido Alto 

Alegre. Caso haja alteração quanto ao local de realização do evento 

proposto neste regulamento será divulgado com antecedência pela 

comissão organizadora; 

 Menores de 14 (quatorze) anos que participarem da prova em garanhões 

deverão apresentar o termo de responsabilidade e declaração de 

autorização dos pais ou responsáveis no ato de inscrição autorizando a 

participação do mesmo; 

 Não será permitido a participação de competidores em categorias que não 

sejam compatíveis com suas habilidades, competência e especificações; 

 A organização do evento destinará o horário de 14:30 as 16.30 horas para 

o empistamento dos animais, sendo permitido duas passadas por 

participante; 

 Durante a competição o tambor poderá ser tocado/segurado pelos 

competidores durante a passada; 

 Será obrigatório o uso de tambores de ferro de 200litros, devidamente 

vazios, sendo proibido o uso de materiais líquidos ou sólidos dentro dos 

tambores;   

 O uso de aparelho de fotocélula é obrigatório. 

 A contagem do tempo inicia quando o animal cruza a linha de partida e 

finalizada a contagem do tempo do animal quando o mesmo cruza a linha 

de chegada; 

 Será permitido ao competidor que realize o circuito no sentido inverso, se 

assim for solicitado antes da realização da prova;  

 É terminantemente proibido fazer gestos obscenos, gestos de ofensa, 

proferir palavrões dentro do recinto de competição; 

 Este regulamento tem o objetivo de nortear e normatizar as regras do I 

Campeonato de Três Tambores e Tean Roping “Rancho Oscar Ferreira”; 

 A organização do evento não se responsabiliza por acidentes, furtos e 

roubos que possam acontecer no recinto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Campeonato de Três tambores e Tean Roping 

“Rancho Oscar Ferreira” 
Termo de responsabilidade – Menor de Idade 

 

 

Eu ____________________________________________________________ 

RG___________________________CPF_____________________________  

Residente a____________________________________________________ 



Na cidade de ______________________no estado de____________________   

Grau de parentesco: ______________________________________________ 

Responsável pelo menor: __________________________________________ 

Data de nascimento: ______________________________________________ 

Declaro estar ciente dos riscos de vida e possíveis complicações que 

possam acontecer com o menor acima identificado e animal 

(cavalo/égua), durante o I campeonato de Três Tambores e Tean Roping 

“Rancho Oscar Ferreira”. 

 

(__)  Autorizo o menor acima identificado a competir em cavalos 

garanhões. 

 

 

 

 

 

Assinatura do responsável 

 

 

Boa Vista, _____ de __________________ de 2022 

 

 

 

 

 


