PROVA DE TRÊS TAMBORES – RANCHO 3D
REGULAMENTO
- A prova terá inicio as 8:00 horas no dia 14/05;
-Será exigido emissão de GTA´S e os devidos exames (AIE e mormo);
- Os dados para emissão do GTA serão fornecidos na semana do evento;
- A pista não sera aberta para reconhecimento;
- A prova será realizada com conjunto de fotocélula, painel e julgamento realizado por
Juiz Oficial;
-Qualquer desrespeito com o juiz, comissão organizadora, locutor, adversários, manejo e ações
antiesportiva o competidor será desclassificado da prova, não tendo reembolso de suas
passadas;
- Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora junto com o juiz da prova;
- Em caso de mal tempo a prova poderá ser adiada, isso será analisado pela
comissãoorganizadora.
- Qualquer tipo de maus tratos com o animal será motivo de desclassificação;
- É de responsabilidade do competidor/proprietário sobre qualquer tipo de acidente que
acontece com o competidor ou seu animal. Todos (as) competidores (as) e seus
representantes legais são responsáveis por seus animais, veículos, trailers, acessórios etc.
Tanto dentro como fora do rancho 3D assumindo integralmente as responsabilidades civis e
criminais por eventuais acidentes e/ou danos que possam a vir ocorrer com o competidor (a),
animal, veículo, trailer e acessórios;
- O juiz é autoridade máxima dentro da pista;
-Menores de idade deverão estar acompanhado dos responsáveis, que terão de assinar o termo
de responsabilidade. Esse termo será entregue no dia da prova, pelos organizadores;
- O reparo de pista será a cada 5 passadas nas categorias e a cada 10 no teste horse;
- A medida de todas as categorias será oficial, exceto a categoria feminino no estilo rodeio;
- O traje western do competidor é obrigatório, com chapéu/boné, calça, camisa de manga
comprida abotoada e por dentro da calça e bota/botina. O uso do cinto é opcional. No entanto a
categoria teste horse o traje é liberado.
- O treinador é permitido entrar na pista em qualquer categoria, desde que esteja com o traje
western obrigatório;
- O uso de capacete é obrigatório para crianças até 12 anos;
- Garanhões não podem ser montados por crianças de até 14 anos;
- Peso mínimo para a categoria aberta e amador é de 75kg;
- Peso mínimo para a categoria feminina é de 65kg;
- Inscrições pagas não serão reembolsadas

- O mesmo cavalo não pode correr na mesma categoria, exceto nas categorias teste horse,
mirim, infaltil e principiante;
-Na categoria teste horse não poderá ultrapassar o limite de 1 minuto dentro da pista;
CATEGORIAS PA PRINCIPIANTES
- As categorias para principiantes serão oferecidas na classe amado e jovem unificado;
- Essas categorias são uma forma de incetivo, visando competidores que estão iniciando na
modalidade, que nunca ensinou, treinou ou auxiliou no treinmanento de um animal (de qualquer
raça);
- A categoria “Iniciante” terá o seguinte tempo de corte:
Na INICIANTE o tempo de corte será de 2 segundos somado ao MENOR tempo da categoria
AMADOR.
Os competidores que terminarem a prova com tempo inferior ao de corte será atribuido SAT;
- Essa categoria não segue padrões ABQM, logo que é um INCETIVO para pessoas que correram
poucas provas, use o bom senso.
CONDIÇÕES E IDADE DAS CATEGORIAS
Infantil: até 8 anos;
Mirim: até 11 anos;
Júnior: 12 até 15 anos;
Jovem: 16 até 18 anos;
Feminina: livre;
Aberta unificada : livre;
Amador: 19 anos ou mais;
Cavalo Iniciante(2018): Animais de ate 4 anos
Amador Principiante: 19 anos ou mais
Jovem Principiante:Ate 19 anos
Tira Teima Rancho 3D: Livre
Iniciante: livre
Amador Master: acima de 40 anos

PREMIAÇÃO
-A premiação será com 60% das inscrições em todas as categorias, exceto Tira Teima
Rancho 3D ( s e t i v e r o n º d e i n s c r i ç ã o m i n ) e teste horse.
- O sistema de premiação das categorias será da seguinte forma:
1° lugar ............................................ 50% + troféu
2°lugar ............................................. 30% + troféu
3°lugar ............................................. 20% + troféu

Tira Teima Rancho 3D:
TIRA TEIMA
1D
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

R$ 1500,00
R$ 700,00
R$500,00
2D

1º Lugar

R$600,00

2º Lugar

R$400,00

3º Lugar

R$300,00
3D

1º Lugar

R$500,00

2º Lugar

R$300,00

3º Lugar

R$200,00

Total

R$5000,00

2P

R$200,00

ESSA PREMIAÇÃO SERÁ REALIZADA CASO TENHA MIAS DE 30 INSCRIÇÕES, CASO
CONTRÁRIO, SERÁ RATEIO DE 60%.
INSCRIÇÕES
- As inscrições são realizadas pelo SGP SISTEMA
- As inscrições das demais categorias poderão ser realizadas antecipadamente ou no dia da
prova, COM DIFERENÇA NO VALOR.
- Cada conjunto (cavalo e cavaleiro) poderão realizar uma inscrição em cada categoria, sem
direito a segunda passada;
- As inscrições poderão ser pagas na seguinte conta:
Franciane dos Santos Miranda – CPF: 354.123.238-20
323 – MERCADO PAGO
Agência: 0001 – Conta: 7634511017-7
Pix: (12) 99784-1792
-As inscrições antecipadas e os comprovantes devem ser enviados para o WhatsApp:(12)
99607-8352 – Maria Eduarda.

- Os valores da inscrições são:

Categorias
Test Horse
Aberta unificada
Cavalo iniciante 2018
Infantil
Mirim
Junior
Jovem
Amador
Amador Master
Feminino

Com Desconto

Sem Desconto

R$ 60,00
R$ 120,00
R$ 110,00
R$ 40,00
R$ 90,00
R$ 110,00
R$ 110,00
R$110,00
R$110,00
R$ 120,00

xxxx
R$

130,00

R$

120,00

R$

50,00

R$

100,00

R$

120,00

R$

120,00

R$

120,00

R$

120,00

R$

130,00

Amador Principiante
Jovem Principiante
Iniciante
Tira teima Rancho 3D

R$ 110,00
R$ 110,00
R$90,00
R$200,00 2
passadas

R$

120,00

R$

120,00

R$

100,00

Xxxx

ORDEM DAS CATEGORIAS
- A prova terá inicio 8h com a categoria teste horse, em seguida aberta unificada, cavalo iniciante,
infaltil, mirim, junior, jovem, amador, feminino, amador principiante, jovem unificado
principiante, amador master, iniciante e tira teima rancho 3D.

CONTATO
Para qualquer dúvida ou informação, entre em contato com a comissão organizadora!
RANCHO 3D (12) 99607- 8352 – Maria Eduarda
(12) 99784-1792 – Franciane Miranda
ENDEREÇO: RANCHO 3D – CAÇAPAVA, SÃO PAULO.
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 133, ENTRADA DOS NANI, N°600 (ANTIGO
RANCHO IRMÃOS COELHO).
CEP: 12281-260
Instagram: @rancho_3d

