
Indispensável Exame de Anemia, Mormo e Cartão de Vacinas.
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Teste horse: Sem premiação  
Super taça para 1º colocado  

Pode fazer 2 passadas por conjunto. 
01 passada = R$50,00 
02 passadas = R$70,00 

 
Iniciante: Idade liberada.  

Permi�do entrada do treinador em pista. 
Compe�dores de até 12 anos é obrigatório o uso 
do capacete, maiores de 12 anos será opcional. 

Inscrição (01 passada) = R$50,00 
 

Premiação = 60% das inscrições  
1º = 50% + troféu  
2º = 30% + troféu  
3º = 20% + troféu  
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Aberta: Compe�dores de toda as idades, 
amadores e treinadores, podem par�cipar desta 

categoria.  
Compe�dores de até 12 anos podem entrar em 

pista acompanhados de treinador, o uso do 
capacete é obrigatório. Os demais compe�dores, 

é proibido a entrada do treinador 
acompanhando. 

Inscrição (01 passada) = R$150,00 
Premiação = R$1000,00 + 60% das inscrições  

1º = 50% + troféu  
2º = 30% + troféu  
3º = 20% + troféu  

Mirim: Compe�dores 0 a 12 anos, uso 
obrigatório de capacete, será permi�do a entrada 

do treinador em pista. 
Inscrição (01 passada) = R$100,00 

Premiação = 60% das inscrições  
1º = 50% + troféu  
2º = 30% + troféu  
3º = 20% + troféu  
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Amador: Compe�dores com mais de 19 anos 
que não treinem animais de terceiros ou outras 

pessoas. Não será permi�do entrada de treinador 
em pista. 

Inscrição (01 passada) = R$120,00 
Premiação = 60% das inscrições  

1º = 50% + troféu  
2º = 30% + troféu  
3º = 20% + troféu  

 
Jovem: Compe�dores de 13 a 18 anos. Não será 

permi�do a entrada do treinador em pista. 
Inscrição (01passada) = R$100,00 
Premiação = 60% das inscrições  

1º = 50% + troféu  
2º = 30% + troféu  
3º = 20% + troféu  
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Feminino: Compe�doras de todas as idades. 
Compe�doras de até 12 anos podem entrar em 

pista acompanhadas do treinador, o uso do 
capacete é obrigatório. 

Para demais compe�doras, proibido a entrada de 
treinador acompanhando. 

Inscrição (01 passada) = R$150,00 
Premiação = R$1000,00 + 60% das inscrições  

Premiação = 60% das inscrições  
1º = 50% + troféu  
2º = 30% + troféu  
3º = 20% + troféu  

Master: Compe�dores acima de 38 anos. Não 
será permi�do a entrada do treinador em pista. 

Inscrição (01 passada) = R$100,00 
Premiação =  60% das inscrições  

1º = 50% + troféu  
2º = 30% + troféu  
3º = 20% + troféu  
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Considerações Gerais: 
Embocadura liberada. 
Uma passada por categoria. 
Pista reduzida. 
Não será exigido peso mínimo em nenhuma 
categoria. 
Juíz é autoridade máxima da prova e qualquer ação 
de desacato será punida com a desclassificação da 
compe�ção. 
Maus tratos não serão serão admi�dos, nem dentro 
e nem fora da pista. 
Obrigatório passaria inspeção do juíz após a 
passada. 
Será atribuído SAT (sem aproveitamento técnico) 
aos animais que não passarem ao juíz para 
inspeção. 
Será atribuído SAT a qualquer marca de espora, 
chicote, ferio ou apresentação de sangue em 
qualquer parte do animal, na inspeção após a 
passada. 
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Considerações Gerais: 
 
Trajewestern OBRIGATÓRIO em todas as categorias, 
exceto na categoria teste horse, camisa de manga 
longa devidamente abotoada, boné ou chapéu, 
calça e bota para compe�dor e treinador (nas 
categorias que permitem treinador em pista). 
O compe�dor tem UM (1) minuto para entrar em 
pista e iniciar a apresentação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma prova abençoada a todos  
 


