
PROVA 3 TAMBORES RODEIO POPULINA 2022 

 DATA: 18/06/2022  

LOCAL: RECINTO DE FESTA JOÃO MARCELINO TOLEDO 

HORÁRIO FECHAMENTO DA PISTA PARA ELIMINATÓRIA: 09:00 h 

 (PEDIMOS A COLABORACAO DE TODOS PARA NÃO GUARDAR FILA A PÉ, CONTAMOS COM O 

BOM SENSO E COLABORAÇÃO DE TODOS PARA O MELHOR ANDAMENTO DO TREINO).  

HORÁRIO DOS CLASSIFICADOS PARA FINAL: 19:00 h 

 CATEGORIAS: TEST HORSE: 1 PASSADA (ATÉ 60 SEGUNDOS), VALOR 40 REAIS, TROFÉU ATÉ 3º 

LUGAR 

 KIDS: ATÉ 8 ANOS, TROFÉU ATÉ 3º LUGAR, VALOR 100 REAIS, PREMIAÇÃO 60% DAS 

INSCRIÇÕES 

 MIRIM: ATÉ 10 ANOS, TROFÉU ATÉ 3º LUGAR, VALOR 100 REAIS, PREMIAÇÃO 60% DAS 

INSCRIÇÕES 

 JOVEM A: ATÉ 11 ANOS, TROFÉU ATÉ 3º LUGAR, VALOR 130 REAIS, PREMIAÇÃO 60% DAS 

INSCRIÇÕES 

 JOVEM B: ATÉ 14 ANOS, TROFÉU ATÉ 3º LUGAR, VALOR 130 REAIS, PREMIAÇÃO 60% DAS 

INSCRIÇÕES  

JOVEM C: ATÉ 18 ANOS, TROFÉU ATÉ 3º LUGAR, VALOR 130 REAIS, PREMIAÇÃO 60% DAS 

INSCRIÇÕES  

ABERTA: TROFÉU ATÉ 3º LUGAR, VALOR 200 REAIS, PREMIAÇÃO 100% DAS INSCRIÇÕES 

 FEMININA: TROFÉU ATÉ 3º LUGAR, VALOR 200 REAIS, PREMIAÇÃO FIXA DE 1000 REAIS+ 60% 

DAS INSCRIÇÕES 

 *É OBRIGADO A APRESENTAR GTA, EXAME DE AIE E MORMO. 

 * AS INSCRIÇÕES SERÃO ENCERRADAS AO INÍCIO DE CADA CATEGORIA.  

* Traje Completo/Western (calça, bota, chapéu e camisa manga longa com botão abotoado no 

punho): Obrigatório para treinadores e competidoras na final. Traje oficial nas eliminatórias, 

salvo o uso de boné ou chapéu. O uso do cinto é opcional para competidora e treinador, não 

está liberado o body, exceto os com manga longa abotoada no punho.  

*Embocadura: Conforme regulamento ABQM. Tempo para entrar na pista: A competidora terá 

1 minuto para iniciar a prova após ser chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este limite, será 

desclassificada.  

*Entrada na abertura: A competidora deverá entrar obrigatoriamente na abertura do rodeio. 

Caso isso não ocorra, a competidora será desclassificada.  



* Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso a competidora avance a linha da fotocélula no início 

do percurso será desclassificada. 

 * Erro de percurso desclassifica o concorrente. Considera-se erro de percurso, passar pelas 

linhas de largada ou chegada durante o percurso; errar o lado do tambor e não corrigi-lo antes 

de ir para o próximo tambor. Se o competidor ultrapassar a linha de chegada pelo lado de fora, 

será desclassificado. 

*Tambor derrubado: Cada tambor derrubado terá acréscimo de 5 segundos ao tempo. O 

tambor será considerado derrubado quando sua lateral tocar no chão e/ou quando der um 

giro e parar de ponta cabeça. 

 * O reparo da pista será feito exclusivamente e a qualquer momento por indicação do juiz e 

da comissão de provas. Durante o reparo será permitida a entrada da competidora e seu 

animal na pista, somente daquelas da mesma bateria que estão correndo, sendo isso 

permitido somente nas eliminatórias durante o dia, está liberação deverá ser feita pelo juiz da 

prova. Na prova durante a noite só poderá entrar na pista quando chamada, e é de 

responsabilidade da competidora conferir a ordem de entrada na prova e sua classificação, 

que serão disponibilizadas pela organização da prova.  

* Maus tratos aos animais: Será desclassificado o competidor cujo animal apresentar maus 

tratos, assim como 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. 

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

competidora e treinador da pista. Desacatar as ordens do juiz de pista implica em 

desclassificação. QUALQUER OFENSA DIRIGIDA AO JUIZ OU AOS MEMBROS DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA FEITA PELA COMPETIDORA OU MEMBROS DE SUA EQUIPE ACARRETARÁ NA 

DESCLASSIFICAÇÃO DA COMPETIDORA.  

*Termo de compromisso e responsabilidade: Todas competidoras 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. No ato da inscrição e pagamento da mesma, a competidora e/ou 

seu representante legal (em caso de menor de idade) aceita integralmente os termos do 

regulamento previamente divulgado a todos, não podendo declarar o desconhecimento do 

mesmo. 


