
BOLÃO OUTUBRO ROSA DE 03 TAMBORES DO CT MÁRCIO CAMARGO 

 
 

 
 
 
 
OUTUBRO ROSA: 
A prevenção é o melhor caminho.  
Junte-se nessa luta você também!  
Não deixe que a correria do cotidiano te faça esquecer de cuidar da própria saúde.  
Cuide-se, ame-se, previna-se! 
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Data: 23 de OUTUBRO de 2021 
Horário: 08:00 horas  
Reconhecimento de pista (treino): até às 07:00 horas 
Local: C. T. Marcio Camargo Chácara Santo Antônio / Gurupi -TO 

 
TRÊS TAMBORES 

Primeira parte Sábado pela manhã 08:00 hs 
Categorias Inscrição 
Teste Horse – 02 Passadas R$- Uma passada R$ 30,00 Duas  passadas R$ 50,00 
Aberta – 01 Passada R$- 120,00 
Mirim – 01 Passada R$-   80,00 
Feminino – 01 Passada R$- 100,00 

 
Segunda parte Sábado à tarde 14:00 hs 

Categorias Inscrição 
Jovem Unificada até 18 anos – 01 Passada R$-   100,00 
Escolinha C.T.s – 01 Passada R$-   80,00 
Baby até 6 anos – 01 Passada R$-   20,00 
Tira-Teima – 02 Passadas R$- 150,00 

 
PREMIAÇÃO:  
 
TESTE HORSE: Não haverá premiação em dinheiro somente   troféus até o 3º lugar. 
                                                                   
ABERTA  
A categoria aberta a Premiação até o 3º lugar rateio de 70% das inscrições + troféu. Acima de 15 inscrições terá o 
formato em 2D sendo que a diferença entre os Ds será de 800 milésimos de segundos. 
 

1D  
1º Lugar: 50% 
2º Lugar: 30% 
3º Lugar: 20% 
 

1D 60% 2D 40% 
1º Lugar: 30% 1º Lugar: 20% 
2º Lugar: 20% 2º Lugar: 15% 
3º Lugar: 10% 3º Lugar:   5% 
 
MIRIM ATÉ 8 ANOS: Premiação até o 5º lugar sendo rateio de   70% das inscrições + troféu até o 3º e medalha 
para o 4º e 5º 
        

1D  
1º Lugar: 30% 
2º Lugar: 25% 
3º Lugar: 20% 
4º Lugar: 15% 
5º Lugar: 10% 
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FEMININO: Premiação até o 3º lugar rateio de 70% das inscrições + troféu. Acima de 15 inscrições terá o formato 
em 2D sendo que a diferença entre os Ds será de 800 milésimos de segundos. 
 
 

1D  
1º Lugar: 50% 
2º Lugar: 30% 
3º Lugar: 20% 
 

1D 60% 2D 40% 
1º Lugar: 30% 1º Lugar: 20% 
2º Lugar: 20% 2º Lugar: 15% 
3º Lugar: 10% 3º Lugar:   5% 
 
JOVEM UNIFICADA ATÉ  18 ANOS:  
Categoria Jovem Unificada até 18 anos a premiação será o rateio de (R$- 70% do valor das   inscrições) + troféu 
até o 3º lugar conforme tabela abaixo. Acima de 20 inscrições terá o formato em 3D sendo que a diferença será de 
800 milésimos de segundos. 

1D  
1º Lugar: 50% 
2º Lugar: 30% 
3º Lugar: 20% 
 

1D 50% 2D 30% 3D 20% 
1º Lugar: 30% 1º Lugar:  15% 1º Lugar:  10% 
2º Lugar: 20% 2º Lugar:  10% 2º Lugar:    5% 
3º Lugar: 10% 3º Lugar:   5% 3º Lugar:    5% 
 
ESCOLINHA CTs - Terá o formato em 2D, sendo que a diferença entre os Ds será de 800 milésimos de segundos e a 
premiação será o rateio de (R$- 70% do valor das   inscrições) + troféu até o 3º lugar conforme tabela abaixo. 
 

1D 60% 2D 40% 
1º Lugar: 30% 1º Lugar: 20% 
2º Lugar: 20% 2º Lugar: 15% 
3º Lugar: 10% 3º Lugar:   5% 
 
BABY ATÉ 06 ANOS categoria BABY não haverá premiação em dinheiro, medalha para todos os participantes. 
 
TIRA TEIMA: premiação será o rateio de (R$- 70% do valor das   inscrições) + troféu até o 3º do 1° e 2º D 
conforme tabela abaixo. 
 
O tira-teima terá o formato em 2D, sendo que a diferença entre os Ds será de 800 milésimos de segundos e a premiação 
será distribuída conforme tabela abaixo. Acima de 20 inscrições terá o formato em 3D. 
 

1D 60% 2D 40% 
1º Lugar: 30% 1º Lugar: 20% 
2º Lugar: 20% 2º Lugar: 15% 
3º Lugar: 10% 3º Lugar:   5% 
 

1D 50% 2D 30% 3D 20% 
1º Lugar: 30% 1º Lugar:  15% 1º Lugar:  10% 
2º Lugar: 20% 2º Lugar:  10% 2º Lugar:    5% 
3º Lugar: 10% 3º Lugar:   5% 3º Lugar:    5% 
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REGULAMENTO GERAL: 
ABERTURA: 

A abertura terá início às 08:00 horas com a apresentação de todos os competidores na pista para o momento de 

oração. 

A prova terá início às 08:30 horas impreterivelmente, na seguinte ordem: 1ª parte pela manhã:  Teste Horse, Aberta, Mirim 
e Feminino. Segunda parte a tarde a partir das 14:00: Jovem unificada até 18 anos,  Escolinha CTs, Baby até 06 
anos e  Tira Teima. 
 
O competidor terá o tempo máximo de um (1,0) minuto após a primeira chamada para iniciar sua passada, caso ultrapasse 
esse tempo será considerado SAT, exceto as categorias   Mirim até 8 anos, Escolinha e Baby até 6 anos que o tempo será 
de dois (2,0) minutos.  
Os competidores (as) terão direito a 01 (Uma) passada classificando com o menor tempo. Exceto na categoria Teste Horse 
e Tira-teima que serão (2) duas passadas. 
Peso Liberado para todas as categorias. 
Embocadura Liberada. 
 
A ordem de entrada dos competidores na pista será definida pela mesa organizadora intercalando os animais que 
participarão com mais de um competidor, prevendo o tempo hábil para a troca de selas e ou descanso do animal. 
O mesmo animal poderá ser montado por mais de um competidor. Por tanto fica liberado o número de competidores por 
animal. 
 
INSCRIÇÕES: 
As inscrições poderão ser realizadas antecipadamente  pelo SGP (Sistema de Gestão de Provas) com pagamento através 
de depósito bancário ou PIX  na conta indicada abaixo,  com o envio de comprovante para o número  (63 9 8443 4810) 
ou no local da prova com a comissão organizadora,  com pagamento  em espécie.  
 
As inscrições serão encerradas a partir da chamada do primeiro competidor na pista da referida categoria. 
Nas categorias Mirim até 8 anos, Baby até 6 anos e Jovem unificada até 18 anos, em razão do limite de idade fica 
obrigatório a apresentação dos documentos pessoais RG/CPF do competidor, com o envio de cópias para o número (63 
9 8443 4810) ou E-mail - Rally-hand@hotmail.com, e no local da prova com a comissão organizadora, e a presença do 
responsável legal no momento da inscrição.  
 
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES: O cancelamento de inscrições com devolução do dinheiro só será permitido até o 
encerramento das inscrições de cada categoria. 
 
Conta para depósito: 
Banco do Brasil 
AG. 0794-3 
C/C: 142205-7 
Rallihallimussy Gomes Cabral 
PIX - CPF – 001.337.491-50 
Fone.  (63) 9 8443 4810  
E-mail - Rally-hand@hotmail.com 
 
TRAJE: Completo (Competidores e Treinadores: Calça, Bota/Botina, Chapéu ou Boné, Camisa Manga Longa ou 
camiseta gola polo abotoada e por dentro). 
 
SELA:  A sela deve estar completa barrigueira e os dois estribos, Peiteiras e outros componentes permitidos ficam a 
critério do competidor. 
 
CATEGORIA MIRIM: 
Para a categoria Mirim até 08 anos e Baby até 6 anos fica obrigatório o uso do capacete. 
Por questão de segurança fica liberado (Opcional) o uso do cinto (cinturão do competidor). 
O competidor deverá fazer o percurso na pista sozinho, ou seja, sem a ajuda do treinador e não será permitido nenhum 
tipo de amarras com cintas ou velcro na sela ou estribos. Exceto a categoria Baby que por questão de segurança poderá 
passar com o treinador 
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PISTA: A pista será no tamanho oficial conforme a ABQM ou seja 18,30 mts da linha de largada/chegada ao centro dos 
tambores 01 e 02. A distância entre os tambores 01 e 02 é de 27.50mts. e deve ser medida da borda externa de cada 
tambor (ou seja, o lado mais próximo da cerca) A distância dos tambores 01 e 02 para o tambor nº 03 é de 32 mts sendo 
medido sempre da borda externa de cada tambor. 
 
FALHA NA FOTOCÉLULA: 
Caso o equipamento de fotocélula ou cronômetro falhar nenhuma penalidade será imposta ao competidor (a). O competidor 
(a) será convidado a passar novamente no final da folha, ou seja, após todos os competidores realizarem suas passadas. 
 
RECLAMAÇÕES E QUESTIONAMENTOS: Em caso de reclamação por parte do competidor, treinador ou algum 
membro de sua equipe deverá ser feita junto a mesa organizadora e o reclamante deverá comprovar sua 
reclamatória através de vídeo, imagem ou áudio confrontando com as anotações da mesa. 
 
REPARO DE PISTA: Os reparos serão realizados a cada 05 passadas de forma sequencial, sempre que for iniciar uma 
categoria ou quando à comissão organizadora   por questão de segurança em comum acordo resolver realizar.  
 
DAS PENALIDADES: 
Cada tambor derrubado o competidor será penalizado com 5 segundos. 
Caso o competidor aciona a foto célula antes de iniciar sua passada será considerado SAT. 
Se o (a) competidor (a) segurar seu animal ou sinalizar que não ter interesse em finalizar a passada será considerado SAT 
Erro de Percurso será SAT. 
Se houver qualquer mancha de sangue, seja de espora, reio, embocadura, barbela e/ou outros equipamentos utilizados ou 
qualquer tipo de maus tratos ao animal o mesmo será desclassificado SAT. 
O (A) competidor (a) que não passar para a inspeção do juiz após sua passada será automaticamente desclassificado (a) 
- SAT. 
EMPATE 
Se houver empate os competidores voltarão à pista e o menor tempo será considerado vencedor em caso de um novo 
empate a premiação será dividida. 
 
JUIZ: O juiz é autoridade máxima na pista. O desacato ao juiz e a equipe organizadora, tanto pelo competidor, treinador 
ou membros de sua equipe acarretará na desclassificação do mesmo. 
 
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE: 
Os competidores e responsáveis legais são responsáveis por seus animais, veículos, trailers, acessórios, etc. Tanto dentro 
como fora do recinto. Assumindo integralmente as responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes e/ou danos 
que possam a vir ocorrer com o competidor (a) animal, veiculo, trailer e acessórios. Isentando o EVENTO e os 
ORGANIZADORES, de qualquer responsabilidade durante a competição. 
 
CASOS OMISSOS 
Os casos que por ventura vierem a acontecer, e não estiverem descritos neste regulamento, serão julgados e definidos 
pela comissão organizadora do evento. 
 
Será obrigatório a apresentação de exame de A.I.E. (Anemia Infecciosa Eqüina), vacinação AntigripeEqüina, 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). 
 
DEVIDO A  PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID – 19), CONSIDERANDO A Lei nº 
14.019/2020 PUBLICAO EM 07/2020 E O DECRETO Nº 0613 DE 05/2020 - FICA OBRIGATÓRIO O USO 
DE MÁSCARA, ALCOOL EM GEL E MANTER DISTANCIAMENTO SOCIAL. 
 
 
ORGANIZAÇÃO: 
Centro de Treinamento Marcio Camargo. 
Marcio Camargo - 63 9 8125 4814 
Neuzeni Pereira - 63 9 9961 9169 
Divino Ribeiro - 63 9 9973 1336 

 


