
A Associação dos Produtores Rurais de Pequeri tem a satisfação de 

convidá-lo a participar da 1º Prova de Tambor e Baliza, no Recinto de Festas, 

localizado na Rua Juvenal Ferreira Marques, Pequeri - MG, 36610-000, no dia 

10/09/2022 a partir das 10 h. 

INSCRIÇÕES: 

As Inscrições serão pelo SGP (www.sgpsistema.com). 

As inscrições serão antecipadas, na hora haverá acréscimo. O pagamento 

também deverá ser feito antecipadamente, até dia 08/09/2022 ate às 00 h, 

lembrando que a premiação é paga em dinheiro, portanto, necessita de sacar o que 

foi depositado. 

O comprovante de depósito deve ser enviado ao whatsapp:  

 (32) 999212948. 

Lembrando que todos possuem acesso ao sistema, portanto não há 

necessidade de atrasarem a mesa para as devidas inscrições em cima da hora, que 

por sua vez, como já foi mencionado, HAVERÁ ACRÉSCIMO.  

Caso haja alguém que não possua acesso ao sistema, me envie mensagem que 

faço as inscrições antecipadas para quem necessitar. 

Passou do dia estipulado o próprio sistema já estará com aumento no valor 

das inscrições. Se sábado o sistema tiver mostrando vermelho no nome do 

competidor NÃO IRÁ CORRER.  

Não aceito cheque de forma nenhuma!  

Houve diminuição nas categorias devido ao horário e mudança na ABQM.  

DADOS PARA DEPÓSITO: 

Raquel do Valle Mello (PIX) 32-999212948 ou Itaú Unibanco 3047, c/c 

11648-2, CPF 05184857656. 

  

DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

http://www.sgpsistema.com/


Atestado de Anemia Infecciosa Equina (A.I.E. com resenha 

obrigatória), Exame negativo de MORMO. 

Vacinação Antigripe Equina (ou declaração de que não  

houve nenhum caso da doença na região nos últimos 30 

dias). 

Observações: 

Todos os Exames devem ser originais (Cópia ou Fax não 

serão aceitos),  

Os exames devem estar em dia, não serão aceitos se os 

mesmos vencerem com os animais dentro do local da prova. 

Os GTA`S de retorno só serão liberados mediante quitação 

dos valores referente às inscrições junto à mesa de 

inscrição. 

Os GTA`S de retorno serão entregues POR MIM, SOMENTE mediante apresentação 

de quitação financeira. 

Dados para GTA:  

CNPJ: 26.124.776/0001-07 

Código: 70608 

TAMBOR BALIZA VALOR DA 

INSCRIÇÃO 

TESTE HORSE TESTE HORSE R$ 40,00 

ABERTA JÚNIOR ABERTA JÚNIOR R$ 105,00 

ABERTA LIVRE  R$ 105,00 

AMADOR AMADOR R$ 105,00 

FEMININO  R$ 100,00 

KIDS (ATÉ 13 

ANOS) 

 R$ 60,00 

JOVEM (14 A 18 

ANOS) 

 R$ 80,00 



 

SOMENTE O TIRA TEIMA TERÁ DUAS PASSADAS AS OUTRAS CATEGORIAS 

SERÃO APENAS 1. 

NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS INSCRIÇÕES CASO HAJA 

DESISTÊNCIA DE PARTICIPAR DA CATEGORIA. 

DISPOSIÇÕES GERAIS:  

O cavaleiro que insistir em se manter na pista após o 

horário do seu fechamento será desclassificado. 

As provas começarão rigorosamente no horário marcado. 

A organização se reserva o direito de atrasar a prova, caso 

ocorra algum problema de ordem técnica. 

Categoria Kids o uso de capacete é obrigatório, e 

com autorização dos responsáveis.  A organização se isenta de responsabilidade. 

Como condição de participar de um evento, fica 

estabelecido que os Criadores, Proprietários, 

Apresentadores, Treinadores, Tratadores e outros, 

assumirão inteira responsabilidade face a possíveis riscos 

de natureza pessoal e/ ou patrimonial, que por um acaso 

venha acontecer. 

Isentando a organização de qualquer responsabilidade quanto aos mesmos. 

 

No teste horse o competidor não poderá exceder o tempo de 1 minuto em pista.  

 

 

 

 

TIRA TEIMA TIRA TEIMA R$ 160,00 



PROGRAMAÇÃO: 

 

Pista aberta até as 09h30min 

 

Inicio das categorias de baliza, 10:00 hs. 

 

TESTE HORSE 

ABERTA JÚNIOR 

AMADOR 

TIRA TEIMA 

 

Após categorias de tambor que seguirão as seguintes ordens:  

 

TESTE HORSE 

ABERTA JÚNIOR 

ABERTA LIVRE 

AMADOR 

FEMININO 

KIDS (ATÉ 13 ANOS) 

JOVEM (14 A 18 ANOS) 

TIRA TEIMA 

 

 

 



PREMIAÇÃO: 

Valores das inscrições revestidos em percentual de 70% 

sendo distribuídos em 50, 30, 20 nas categorias onde os 

premiados são os 1º, 2º e 3º lugar. 

No Tira teima terá premiação fixa sendo divididos e d’s. 

 

REGRAS: 

Lembrando que a categoria de amador os animais precisam estar no nome da 

pessoa que for correr, ou seja, o proprietário. 

Três tambores categoria KIDS: Exclusiva para crianças até 13 anos de idade. 

Três tambores categoria JOVEM: Exclusiva para adolescentes de 14 a 18 anos de 

idade. 

Devido ao tempo de duração da prova, a categoria Kids e Jovem correrá junto, mas 

será feita premiação separadamente. 

Caso seja comprovado o descumprimento de alguma das 

regras citadas acima, o competidor será desclassificado e 

terá que devolver a premiação. 

HAVERÁ UM JUIZ OFICIAL NO LOCAL DA PROVA, PORTANTO, NÃO SERÁ 

ADMITIDO O NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS.·. 

GTA: Será cobrada uma taxa de R$50,00 para o GTA de 

retorno. 

Animais de outro estado, favor solicitar até sexta feira o 

GTA de retorno. 

OBSERVAÇÃO: SE FOR CONSTATADO PELA 

ORGANIZAÇÃO E PELO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 

PELO EVENTO MAUS TRATOS AOS ANIMAIS, OS 

PROPRIETÁRIOS E TREINADORES SERÃO CONVIDADOS 

A SE RETIRAREM DO EVENTO. NÃO COMPACTUAMOS 

COM ESSE TIPO DE CONDUTA. 



 

Por se tratar de um evento junto com a exposição agropecuária, pedimos o bom 

senso de todos os competidores, tratadores e afins que zelem pelos seus animais, e 

os mantenham fora de contato com o público, (lógico que já pensamos em cerca de 

contenção) e já foi providenciado justamente para que isso não ocorra, portanto 

haverá shows e temos que cumprir um cronograma de horários, mesmo assim 

utilizaremos o som do palco e com isso não podemos atrasar as provas. 

Caso o show tenha que começar e a prova ainda não terem terminado, 

continuaremos da mesma forma, mas precisaremos de um pouco de paciência, pois 

estaremos finalizando um evento e também sem o som principal, estaremos 

apenas com uma caixa de som e 1 microfone para que possamos dar continuidade. 

Mas tenho certeza de que tudo dará certo.  

Caso cheguem tarde e não der para treinar devido à pista já ter fechado, não terá 

problemas, pois o Test horse será OBRIGATÓRIO, justamente devido à questão do 

horário. 

PREMIAÇÃO DA BALIZA 

1º 1D R$ 1.500,00 1º 2D R$ 1.000,00 

2º 1D R$ 1.000,00 2º 2D R$ 500,00 

3º 1D R$ 600,00 3º 2D R$ 400,00 

 PREMIAÇÃO DO TAMBOR 

1º 1D R$ 2.500,00 1º 2D R$ 1.500,00 1º 3D R$ 1.000,00 

2º 1D R$ 1.500,00 2º 2D R$ 800,00 2º 3D R$ 600,00 

3º 1D R$ 1.000,00 3º 2D R$ 700,00 3º 3D R$ 400,00 

 

Aguardamos vocês!!! 


