
REGULAMENTO DA PROVA CRONOMETRADA DOS TRÊS TAMBORES DA 

EXPOPATO 2023 

DATA: 17 A 19 DE MARÇO 

  

PREMIAÇÃO FEMININO GARANTIDA 

1° 15.000,00 

2° 4.000,00 

3° 2.000,00 

4° 1.500,00 

5° 1.000,00 

6° 1.000,00 

7° 1.000,00 

8° 1.000,00 

9° 1.500,00 

10° 500,00 

11° 1.000,00 

12° 500,00 

13° 500,00 

14° 500,00 

15° 500,00 

 

 

 

INSCRIÇÃO: R$ 500,00  

CAVALO EXTRA: R$ 200,00 

PASSADA EXTRA: R$ 100,00  

  

VAGAS ILIMITADAS 

Rodeio de classificatória, com 15 finalistas.  



Todas as competidoras terão direito a 3 dias de classificatória. Sendo uma 

passada por dia e mais passada extra opcional.  

Classificatórias: Todas as competidoras correrão no primeiro dia de 

classificatória, com direito a uma passada e podendo optar pela passada extra. 

Os 15 menores tempos se classificarão para a semifinal. As 5 menores médias 

(classificatória + semifinal) se classificarão para a final. As competidoras não 

classificadas correrão novamente na próxima classificatória, onde novamente os 

15 menores tempos se classificarão para a semifinal, e assim até completarem 

as 15 finalistas.   

Cavalo extra: a competidora poderá competir com dois animais diferentes, 

porém classificando somente um para as semifinais e final. Não podendo 

também trocar os animais classificados, ex: se a competidora se classificou com 

o animal 1 para a semifinal, ela não poderá correr com o animal 2. Mesmo caso 

para a final.  

Sorteio: Será realizado sorteio em todas as classificatórias para ordem de 

entrada. Semifinais e final, as competidoras correrão da maior média para a 

menor.  

Descarte: Caso de desistência de uma competidora classificada para a 

SEMIFINAL, entrará a 16° no lugar. Caso de desistência da competidora 

classificada para a FINAL, a vaga passara para o próximo dia, assim entrando 6 

competidoras para a final. A competidora que optar pelo descarte da semifinal, 

deverá avisar a comissão com pelo menos duas horas de antecedência. A 

competidora que optar pelo descarte da final, deverá informar a comissão 

organizadora pelo menos uma hora antes do início da próxima classificatória.   

Empate: correrão as 16, sendo a primeira competidora com reparo único, as 15 

demais seguem reparo de 5 em 5.   

Peso mínimo: 65 Kg – As competidoras que o juiz julgar necessário serão 

pesadas depois de saírem da pista. Caso não atinja a pesagem, será atribuído 

SAT a competidora. A balança ficara disponível durante todo o dia.   

Traje: Nas passadas da classificatória traje livre, sendo obrigatório apenas 

chapéu, boné ou capacete. Semifinais e final, traje completo obrigatório, para 



competidora e treinador (camisa manga longa de botão, calça, bota e 

chapéu/capacete).  

  

Ultrapassar foto célula: A competidora será desclassificada caso ultrapassar a 

linha da foto célula (por tras da fotocélula).  

Falha na fotocélula: A competidora correrá novamente no final de folha. Caso 

tenha derrubado um ou mais tambores, voltará penalizada com o número de 

tambores derrubados. Se a competidora for a primeira após o reparo, deverá ter 

as mesmas condições da pista, ou seja, será feito reparo para ela correr, as 

demais serão fim de folha normalmente.   

Tempo para entrar em pista: A competidora terá 1 minuto para iniciar a prova 

após ser chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este limite, será desclassificada.  

Atraso da competidora durante a prova: Não serão aceitos atrasos de 

competidores, mesmo que sejam considerados justificáveis.    

Desistência: Caso a competidora deposite o valor da inscrição e desista da 

vaga, a mesma não será ressarcida. 

Pista em más condições devido a chuvas ou situações adversas: Caso 

aconteça no primeiro dia de classificatória, a prova é adiada para o segundo dia, 

caso não haja condições de correr novamente, será adiada para o terceiro dia. 

Caso haja somente um dia de classificatória e semifinal (sem chances de correr 

uma final), serão premiadas as 15 primeiras semifinalistas. Casos adversos 

serão julgados pela comissão organizadora.  

Embocadura: livre, desde que não cause danos ao animal.  

Erro de percurso: será desclassificada.  

Tambor derrubado: Cada tambor derrubado terá acréscimo de 5 segundos ao 

tempo da competidora. O tambor será considerado derrubado quando sua lateral 

tocar no chão e/ou quando der um giro e parar de ponta cabeça.  



Treinador: É permitida a entrada do treinador devidamente trajado na pista junto 

com a competidora. O treinador não poderá montar o animal dentro da pista, 

sendo a competidora desclassificada.  

Reparo de pista: Será realizado a cada 5 competidoras, ou assim que a 

comissão organizadora e/ou juiz determinarem que há necessidade.  

Troca de animais: Não será permitida a troca de animais, exceto se a 

competidora apresentar laudo veterinário.   

Maus tratos aos animais: Será desclassificada a competidora cujo animal 

apresentar maus tratos, assim como a presença de sangue após a passada. 

Sendo julgado apenas pelo juiz no seu campo de visão na pista e quando o 

animal estiver esperando para entrar na pista ou saindo dela, ou a qualquer 

momento durante a prova se a atitude for constatada pela comissão do rodeio.   

É proibido o uso de qualquer tipo de equipamento que amarre a competidora na 

sela.  

Juiz: O juiz é autoridade máxima na pista, cabendo a ele decidir a entrada ou 

saída da competidora na pista. Desacatar as ordens do juiz de pista implica em 

desclassificação. Qualquer ofensa dirigida ao juiz ou aos membros de sua equipe 

feita pela competidora ou membros de sua equipe acarretará em 

desclassificação da competidora e esta atitude será analisada pela comissão 

organizadora.  

Comportamento antiesportivo: Qualquer comportamento antiesportivo da 

competidora e membros da equipe serão julgados pela comissão organizadora.  

Exames: Serão exigidos exames de anemia, mormo, atestado de gripe e 

carteirinha de vacina do animal.  

Termo de compromisso e responsabilidade: Todas as competidoras deverão 

assinar um termo de compromisso e concordância com o presente regulamento, 

autorizando o uso de sua imagem sem ônus para o rodeio e seus parceiros, 

isentando-os da responsabilidade civil ou criminal de quaisquer acidentes ou 

danos ocorridos durante o rodeio. Em caso de competidora menor de idade, 

assinará seu responsável legal.  



Seguro de vida: Cada competidora terá um seguro de vida, porém terão que ser 

entregues os dados uma semana antes do evento.  

Danos: a comissão organizadora não se responsabilizara por nenhum dano 

material e /ou imateriais.  Bem como não se responsabiliza com os animais de 

competição. É de inteira responsabilidade da competidora cuidar e zelar do seu 

animal durante os 3 dias de prova, dentro e fora das pistas, em baias e/ou 

piquetes e durante o transito para a pista. 

Baias e piquetes: os animais deverão permanecer em suas devidas baias e 

piquetes ao longo dos dias da competição. Os piquetes poderão ser montados 

com tamanho máximo de 5x5 mt. As baias serão devidamente identificadas com 

nome da competidora. A população terá acesso a visitação dos animais nas 

baias durante o dia.  

Veículos: A competidora será autorizada a entrar somente com 1 veículo na 

área de camping. Trailers: Os trailer/caminhões serão colocados no camping em 

ordem de chegada, sendo proibido reserva  e escolha de lugares.  

Casos omissos: Os casos que, porventura, não estiverem descritos nesse 

regulamento serão julgados e decididos pela comissão organizadora.  

INFORMAÇÃO: A comissão organizadora da 33° edição da Festa Nacional do 

Cupim Assado e do 30° aniversário do município de Pato Bragado convidam 

todas as equipes e competidores para que adquiram fichas de almoço, cupim 

assado ou o cupim cru para ser assado no acampamento, no domingo, dia da 

festa. A festa tem como tradição e regulamento assar somente o cupim, não 

podendo ter outro tipo de carne assando, por isso fazemos esse pedido e 

pedimos a compreensão de todos os competidores e equipe, todos estão 

convidados a saborear o delicioso cupim assado no almoço de domingo. 

 

 

 

 

 



RODEIO MIRIM 

 

PREMIAÇÃO MIRIM GARANTIDA 

 

1° PATINETE ELETRICO (3.000,00) 

2° 1.500,00 

3° 1.200,00 

4° 1.000,00 

5° 900,00 

6° 800,00 

7° 700,00 

8° 600,00 

9° 500,00 

10° 400,00 

11° ao 15° Brindes 

 

INSCRIÇÃO: R$ 300,00  

CAVALO EXTRA: R$ 150,0 

PASSADA EXTRA: R$ 100,00  

  

VAGAS ILIMITADAS 

Rodeio de classificatória, com 15 finalistas.  

Todas as competidoras terão direito a 3 dias de classificatória. Sendo uma 

passada por dia e mais passada extra opcional.  

Classificatórias: Todos os competidores correrão no primeiro dia de 

classificatória, com direito a uma passada e podendo optar pela passada extra. 

Os 15 menores tempos se classificarão para a semifinal. As 5 menores médias 

(classificatória + semifinal) se classificarão para a final. Os competidores não 

classificados correrão novamente na próxima classificatória, onde novamente os 



15 menores tempos se classificarão para a semifinal, e assim até completarem 

os 15 finalistas.   

Cavalo extra: o competidor poderá competir com dois animais diferentes, porém 

classificando somente um para as semifinais e final. Não podendo também trocar 

os animais classificados, ex: se o competidor se classificou com o animal 1 para 

a semifinal, ela não poderá correr com o animal 2. Mesmo caso para a final.  

Sorteio: Será realizado sorteio em todas as classificatórias para ordem de 

entrada. Semifinais e final, os competidores correrão da maior média para a 

menor.  

Descarte: Caso de desistência de um competidor classificado para a 

SEMIFINAL, entrará o 16° no lugar. Caso de desistência do competidor 

classificado para a FINAL, a vaga passara para o próximo dia, assim entrando 6 

competidores para a final. O competidor que optar pelo descarte da semifinal, 

deverá avisar a comissão com pelo menos duas horas de antecedência. O 

competidor que optar pelo descarte da final, deverá informar a comissão 

organizadora pelo menos uma hora antes do início da próxima classificatória.   

Empate: correrão as 16, sendo o primeiro competidor com reparo único, os 15 

demais seguem reparo de 5 em 5.   

Peso: peso livre.  

Traje: Nas passadas das classificatórias traje livre, sendo OBRIGATÁRIO o uso 

de capacete. Semifinais e final, traje completo obrigatório, para competidora e 

treinador: camisa manga longa de botão, calça, bota e CAPACETE (chapéu para 

treinador).  

 

As demais regras seguem as do regulamento feminino! 

  

Informações e duvidas: Juliana Vorpagel (45) 99908-1680  

Diego Silveira (41) 99829-2906   

 


