
PROVA DOS TRÊS TAMBORES RODEIO DE PEDRALVA 2022 

13 À 15 DE MAIO/22 

 

- INSCRIÇÕES 

FEMININA: $350 

MIRIM: $200 (idade máxima 12 anos hípicos) 

TIRA TEIMA: $150 

TEST HORSE: $25  

CAVALO EXTRA: $200 

Inscrições só serão confirmadas mediante pagamento. 

Inscrições a partir do dia 02/05/2022 através do site.sgpsistema.com. 

- DADOS PARA PAGAMENTO: Banco C6. Ag.: 0001  C/c 7400424-7; PIX CELULAR 

12997415022; Favorecido Fernanda Suzuki de Carvalho. 

- PREMIAÇÃO 

Feminina: acima de 40 competidoras $10.000,00 distribuídos em 2D’s. 1D 1° R$ 

3500,00, 2° R$ 2000,00, 3° R$ 1500,00, 4° R$ 1000,00, 5°R$ 500,00, 2D 1° 600,00, 2° 

500,00, 3° 400,00, (abaixo será rateio de 60% das inscrições, sendo desse total 80% 

para o 1° D e 20% para o 2° D). 

Test Horse: sem premiação 

 Mirim e Tira Teima: Rateio de 70%. Distribuídos do 1º ao 3º lugar da seguinte forma: 

1º 50%, 2º 30% e 3º 20%. 

- Cada competidora poderá fazer quantas inscrições quiser, mas só classifica para noite 

com um animal e premiará somente com um animal. 

 - A competidora que classificar para noite com mais de um animal poderá escolher 

com qual animal correr, mas entrará com o tempo daquele animal.  

- Troca de animais: não será permitido a competidora trocar de animal durante o 

rodeio, somente com laudo veterinário e apresentado à comissão organizadora antes 

de correr. - Não será permitido 2 competidoras correrem o mesmo animal.  

- Peso mínimo 65 quilos na feminino, embocadura liberada. 

 



- SISTEMA DE ELIMINATÓRIAS 

- FEMININA: As eliminatórias serão 2 passadas sexta e 2 passadas no sábado 

(descartando o maior tempo), classificando 15 para a noite (semifinal), sendo as 10 

primeiras colocadas para compor o 1D e 5 colocadas para compor o 2D, (2D acréscimo 

de 1 segundo do melhor tempo da eliminatória). Semifinal a noite sexta feira, classifica 

para a final domingo as 5 melhores somatórias do 1° D e as 3 melhores do 2° D, 

semifinal a noite sábado classificando para a final domingo 5 do 1° D e 2 para o 2° D. 

Domingo na final serão somados os tempos da classificatória, semifinal e final.  

- MIRIM: Caso haja menos que 5 competidores correrão todos a noite sem 

classificatória e na final domingo com direito a 1 passada por dia. Para determinar os 

campeões será feito a somatória com os tempos de sexta, sábado e domingo. Acima 

de 6 competidores correm classificatória sexta e sábado igual a feminino porém 

classificando somente 5 para a noite, e as 3 melhores somatórias de sexta vão direto 

para a final domingo e no sábado as 2 melhores somatórias vão para a final domingo. 

Domingo na final serão somados os tempos da classificatória, semifinal e final. 

- A ordem para correr na eliminatória será por sorteio, nas semifinais e final será por 

tempo decrescente.  

- Na final será somado o tempo da classificatória mais o da semifinal mais o da final. 

- Traje obrigatório completo para todas as categorias exceto Test Horse e 

classificatórias (feminino e mirim) durante o dia, para competidora e treinador, com 

camisa de manga comprida devidamente abotoada, por dentro da calça, bota e 

chapéu, cinto opcional.  

- Falha da fotocélula: a competidora voltará no final de folha e se tiver cometido 

penalidade não voltará penalizada.  

- Descarte: Se houver desistência da competidora classificada para noite da semifinal a 

11ª colocada entrará em seu lugar, se a desistência for para a final, a vaga abrirá para o 

dia seguinte. Caso não seja preenchida as 5 vagas do 2D  na semifinal, as vagas serão 

disponibilizadas para o 1D seguindo a ordem de classificação 11ª em diante. 

Completando 15 meninas para semifinal. 

-Se a organização do rodeio solicitar a presença das competidoras na abertura será 

atribuído sat em quem não comparecer.  

- TIRA TEIMA: categoria será após a classificatória da feminino de sábado, 2 passadas. 

- SAT: Será atribuído nas seguintes situações, a competidora tem 1 minuto para 

adentrar a pista e para partir, erro de percurso, ela não poderá cruzar a foto célula 



nem antes nem depois do percurso, não será permitido bater na frente do animal e 

sangue, não passar na inspeção do juiz, comportamentos antiesportivos. 

- Pista: com solo de terra e com 20 centímetros de areia, serão feitas caixas nos 

viradores.  

- Reparo: será feito reparo de 5 em 5 competidores nas categorias. Reparo do test 

horse será de 7 em 7 competidores. 

 - Caso venha a chover, a comissão decidira sobre as condições da pista e se dará 

continuidade a prova, se houver a prova não haverá devolução da inscrição, se por 

ventura não houver condições de fazer a final no domingo a premiação será dada na 

ordem que ficou a classificação das competidoras.  

- Autoridade máxima em pista o juiz, qualquer situação que não estiver nesse 

regulamento será decidida pela comissão organizadora da prova. 

- Todos competidores e seus representantes legais são responsáveis por seus animais, 

veículos, trailers, acessórios, etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de 

camping. Assumindo integralmente as responsabilidades civis e criminais por eventuais 

acidentes e/ou danos que possam a vir ocorrer com a competidora, animal, veículo, 

trailer e acessórios. O competidor após a realização da sua inscrição e pagamento da 

mesma automaticamente autoriza o uso de sua imagem sem ônus para a organização 

e seus parceiros e isentando-os da responsabilidade civil ou criminal de quaisquer 

acidentes ou danos ocorridos durante a prova.  

 - Obrigatório: Exames de AIE, Mormo, carteirinha de vacina e atestado de sanidade 

juntos com o GTA, todos com validade até o último dia do evento. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO CIRCUITO VALE DE TAMBOR 

**Este evento não pontuará para o campeonato** 

 


