
Regulamento: Campeonato de 3 

Tambores  

Estaremos realizando um campeonato de 3 Tambores 

com direito a três etapas: 1ª etapa: 18/03/2023                                         
A proposta consiste em, na última etapa do campeonato o 

conjunto com a melhor pontuação na sua categoria seja premiado com uma fivela do 

Rancho 2T.  

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

  

 A pista estará aberta para treinos de 08h até 11h da manhã do dia 

18/03/2023. 

 A prova terá início às 13h (atraso somente em caso de um dia muito 

quente). 

 Em casos de erros na computação do tempo pela fotocélula, o conjunto 

será encaixado ao final da folha de passadas.  

 Uso OBRIGATORIO de chapéu ou boné e blusa de manga comprida em 

TODAS as categorias, excluso somente o Test Horse.   

 Início da categoria só quando estiver com todas as inscrições quitadas. 

 Nós do Rancho 2T não compactuamos e não aceitamos qualquer tipo de 

maus tratos aos animais dentro e fora do nosso recinto. Caso aconteça 

algum episódio de maus tratos, podendo assim o competidor ser excluído 

do campeonato e da etapa mesmo tendo feito o pagamento.  

 Será permitido a consumação de alimentos trazidos pelos competidores e 

acompanhantes na parte do estacionamento de caminhões e carretinhas.  

 Não é obrigatório participar do campeonato para disputar as categorias 

de cada etapa.   

  

• INSCRIÇÕES  

  

 Inscrições encerrarão 30 minutos antes da prova começar.  

 Valor das inscrições:  

Test Horse: R$ 30,00 (50,00 duas passadas)  

Iniciante: R$ 50,00 (Não entra nas categorias do campeonato)  

Mirim: R$ 50,00  

Jovem: R$ 80,00  

Amador: R$ 80,00  

Aberta: R$ 100,00  

Tira Teima: R$ 150,00 (2 passadas)  

Rodeio Feminino: R$ 100,00  



 

 

• Categoria Iniciante é apenas para pessoas que estão começando no 

esporte. Por favor, preciso do respeito de todos para sempre 

conseguirmos realizar. 

• Categoria mirim até 12 anos.  

• Categoria jovem de 13 a 18 anos.  

• De 1 a 3 inscrições: premiação em dinheiro somente para o 1º colocado. 

4 inscrições, premiação até o 2º colocado, acima de 5 inscrições até o 3º 

colocado.   

  

  

• PREMIAÇÃO  

  

- Tira Teima: 70% das inscrições ou fixo de R$: 3.150,00(acima de 30 

inscrições). 2D reservado para Amador, Jovem e Mirim (acima de 30 

inscrições)  

1º- 1.260,00(40%)   

2º-790,00 (25%)   

3º- 475,00(15%)   

1º 2D- 285,00(9%)   

2º 2D- 190,00(6%)  

3º 2D- 160,00(5%)  

  

- Rodeio Feminino: 70% das inscrições ou fixo de R$: 1.680,00(acima de 20 

inscrições). 

1º- 840,00 (50%)   

2º- 510,00(30%)   

3º- 336,00(20%)  

  

- Iniciante, Mirim, Jovem, Amador, Aberta,: 70% das inscrições.  

1º- (50%)  

2º- (30%)  

3º- (20%)  

  

  

• DESEMPATE  

  

• Em situações de um empate, será dividido a premiação, caso haja 

concordância de todas as partes. Ocorrendo alguma negativa acontecerá 

uma disputa mata-mata, com uma única oportunidade de passada.  

  

Sobre o Campeonato:   

Será cobrado uma taxa de campeonato no valor de R$ 50,00 para aqueles que tem 

interesse em disputar entre as categorias a FIVELA. Está taxa será cobrada apenas uma 



vez por COMPETIDOR. Essa taxa pode ser paga ao decorrer das 3 etapas do nosso 

campeonato, porem irá validar a pontuação a partir da etapa que foi paga. EX: Paguei a 

taxa na última etapa, só irá validar a minha pontuação da última etapa, as anteriores não 

irão contar. O competidor que quitar na primeira etapa será somado o ponto de TODAS 

as etapas inclusive as etapas bônus. Esse ano teremos pistas parceiras, que irão somar 

uma quantia significante de pontos para o nosso campeonato também, sempre estaremos 

divulgando em nossas redes sociais.  

Categorias inclusas no campeonato:   

- Mirim, Jovem, Amador, Aberta, Tira Teima, Rodeio Feminino. 

Como irá funcionar a premiação da Fivela:   

Pontuação para a pista do rancho 2T  

1º colocado - 10 Pontos  

2º colocado – 9 Pontos  

3 º colocado – 8 Pontos  

4º colocado – 7 Pontos 

5º colocado – 6 Pontos 

6º colocado – 5 Pontos  

7º colocado – 4 Pontos  

8º colocado – 3 Pontos  

9º colocado – 2 Pontos  

10º até o ultimo da categoria – 1 Ponto 

SAT – Nenhum ponto para ser somado 

Pontuação para a pistas parceiras 

1º colocado – 5 Pontos  

2º colocado – 4 Pontos  

3 º colocado – 3 Pontos  

4º colocado – 2 Pontos 

5º até o ultimo da categoria – 1 Ponto 

SAT – Nenhum ponto para ser somado 

 



Pontuação para a última etapa do campeonato 

1º colocado - 20 Pontos  

2º colocado – 19 Pontos  

3 º colocado – 18 Pontos  

4º colocado – 17 Pontos 

5º colocado – 16 Pontos 

6º colocado – 15 Pontos  

7º colocado – 14 Pontos  

8º colocado – 13 Pontos  

9º colocado – 12 Pontos  

10º até o ultimo da categoria – 11 Pontos 

SAT – Nenhum ponto para ser somado 

 

 

▪ Aqueles que não quiserem participar do campeonato poderão disputar 

normalmente as categorias, mas não terão direito a Fivela ao final do 

campeonato.   

▪ Os competidores que forem correr em mais de 1 animal, a soma será feita por 

conjunto em cada categoria.    

▪ Não será permitido o pagamento da taxa de inscrição nas etapas bônus, somente 

na etapa oficial do Rancho 2T.  

▪ Em casos de somas iguais na mesma categoria, nós iremos premiar com a fivela 

aquele competidor que teve o menor tempo.  

▪ As fivelas serão entregues ao final de todas as categorias da última etapa para 

podermos computar e analisar todos os tempos.   

  

Sobre o Rodeio Feminino:  

A categoria Rodeio Feminino será o encerramento das categorias do dia e contará com 

um percurso reduzido para as nossas competidoras.   

Para essa categoria terá uma abertura, obrigatório estar de chapéu e blusa de manga 

comprida e entrar montada.  

  


