
 

 5° PROVA DE TRÊS TAMBORES - RANCHO FUNDO 

 REGULAMENTO 
 
 LOCAL / DATA 
 
A 5° prova de 3 tambores, Rancho Fundo  será realizada entre os dias 30 de Junho a 3 de Julho 

de 2022 

Prova aberta a todas as raças, prova aberta ao publico. 

 

 CATEGORIAS 
 

 TEST HORSE  
• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais.  
• Não será cobrado traje western. 
• Todos os competidores podem participar desta categoria.  
• O valor da inscrição é R$ 80,00 uma passada e R$ 100,00 duas passadas. 
• Cada inscrição da direito a 60 segundos em pista após acionada a barreira. 
• Serão aceitas inscrições no decorrer dessa categoria, desde que pagas no ato da inscrição.  
• Os competidores inscritos após o sorteio serão jogados para o final da ordem de entrada. 
• Os competidores que não respeitarem sua ordem de entrada e perderem suas passadas, não 
serão chamados em pista no final da categoria. 
• As inscrições não poderão ser canceladas e o valor pago não será devolvido.  
• essa categoria não possui premiação. 
 
 

 GP RANCHO FUNDO  
• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 



• Será obrigatório trajes Western, camisa de manga comprida abotoada no pulso, chapéu ou 
boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota. 
• Todos os competidores podem participar desta categoria. 
• Animais de todas as idades competem juntos. 
• Peso livre. 
• O valor da inscrição é R$ 350,00. 
• O intervalo de tempo entre os D´S é de 0,600ms 
• Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para 
a casa. 

 
PREMIAÇÃO CATEGORIA GP RANCHO FUNDO 

 

1D 
1° R$ 2.500,00 TROFÉU, 
2° R$ 1.500,00 TROFÉU 
3° R$ 1.000,00 TROFÉU 

2D 
1° R$ 1000,00 TROFÉU 
2° R$ 800,00 MEDALHA 
 3° R$ 500,00 MEDALHA 

 
CASTRADO 

• Em incentivo aos animais castrados valerá a mesma passada da categoria em questão, mas 
com resultados e premiações separados (Não será permitido realizar inscrição somente na 
Categoria Castrado) o valor da inscrição é R$ 150,00. Todos os animais castrados inscritos 
nessa categoria podem concorrer ao incentivo desde que feita sua inscrição, não é aceito fazer 
sua inscrição após o sorteio da categoria. A premiação será 60% do valor arrecadado nas 
inscrições do castrado e será distribuído da seguinte forma:  
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA CASTRADO 
 

1º -50% TROFEU   
2º -30% MEDALHA 
3º -20% MEDALHA 

 
  

 POTRO DO FUTURO  
• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 
• Será obrigatório trajes Western, camisa de manga comprida abotoada no pulso, chapéu ou 
boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota. 
• Compete nessa categoria animais nascidos entre 01/07/2017 e 30/06/2018 ou geração 
posterior. 
• O valor da inscrição é R$ 250,00.  
•A premiação será 60% do valor arrecadado. 

 
PREMIAÇÃO CATEGORIA POTRO DO FUTURO 

1° R$ 50%  TROFÉU, 
2° R$ 30%  TROFÉU 
3° R$ 20%  TROFÉU 

 



 
  
 DERBY  

• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 
•Será obrigatório trajes Western, camisa de manga comprida abotoada no pulso, chapéu ou 
boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota. 
• Podem participar dessa categoria animais que tenham 5 anos hípicos ou que ainda irão 
completar dentro do corrente ano hípico. Geração 2016 (animais nascidos entre 01/07/2016 e 
30/06/2017) 
• O valor da inscrição é R$ 250,00.  
•A premiação será 60% do valor arrecadado. 
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA DERBY 
1° R$ 50%  TROFÉU 
2° R$ 30%  TROFÉU,  
3° R$ 20%  TROFÉU 

 
 

 
 
 
 
 

 ABERTA LIVRE  
• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 
• Será obrigatório traje western (camisa abotoada nos punhos, calça, bota ou coturno, chapéu 
ou boné). 
• Todos os competidores podem participar desta categoria. 
• Animais de todas as idades competem juntos. 
• Peso mínimo: 75kg para todos os competidores. 
• O juiz, a seu critério, poderá exigir a pesagem do cavaleiro/amazona a qualquer momento. 
• O valor da inscrição é R$ 350,00. 
• O intervalo de tempo entre os Ds é de 0,600ms 
• Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para 
a casa.  
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA ABERTA LIVRE 

1D 
1° R$ 3.500,00  +TROFÉU 
2° R$ 2.000,00 +TROFÉU 
3° R$ 1.500,00 +TROFÉU 

2D 
1° R$1.000,00 +TROFÉU 
2° R$ 800,00 +MEDALHA 
3° R$ 600,00 +MEDALHA 

3D 
1° R$800,00 +TROFÉU 

 
 



• Em incentivo aos animais castrados valerá a mesma passada da categoria em questão, mas 
com resultados e premiações separados (Não será permitido realizar inscrição somente na 
Categoria Castrado) o valor da inscrição é R$ 150,00. Todos os animais castrados inscritos 
nessa categoria podem concorrer ao incentivo desde que feita sua inscrição, não é aceito fazer 
sua inscrição após o sorteio da categoria. A premiação será 60% do valor arrecadado nas 
inscrições do castrado e será distribuído da seguinte forma.  

 
CASTRADO 

1° R$ 50%  TROFÉU 
2° R$ 30%  TROFÉU,  
3° R$ 20%  TROFÉU 
 
 

 CATEGORIA PUXADINHO 
• Será obrigatório o uso de capacete por todos os participantes dessa categoria. 
• Será obrigatório traje western (camisa abotoada nos punhos, calça, bota ou coturno, chapéu 
ou boné). 
• Competidores deveram ser PUXADOS POR UM RESPONSAVEL, caso contrario o competidor 
leva SAT (SEM APROVEITAMENTO TECNICO). 
•Valor da Inscrição R$ 150,00 e dá direito a Duas (02) passadas. 
• O mesmo animal poderá fazer no máximo três inscrições. 

 
PREMIAÇÃO PUXADINHO 

 
1° TROFÉU 
2° TROFÉU 
3° TROFÉU 
MEDALHA A TODOS OS DEMAIS COMPETIDORES 

 
 

 MIRIM até 8 anos 
• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 
• Será obrigatório trajes Western, camisa de manga comprida abotoada no pulso, chapéu ou 
boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota  
• Competidores até 8 anos hípicos podem participar desta categoria. 
• Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
• O valor da inscrição para 1 passada R$ 150,00 e 2 passadas R$ 200,00 
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA MIRIM ATÉ 8 ANOS 
 

1° R$ 400,00 + MEDALHA 
2° R$ 300,00 + MEDALHA 
3° R$ 200,00 + MEDALHA 

 
 JOVEM A até 11 ANOS  

• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 
• Será obrigatório trajes Western, camisa de manga comprida abotoada no pulso, chapéu ou 
boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota  
• Competidores até 11 anos hípicos podem participar desta categoria. 
• Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 



• O valor da inscrição é R$ 300,00. 
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA JOVEM A ATÉ 11 ANOS 
 

1° R$ 1000,00 TROFÉU 
2° R$   600,00 TROFÉU 
3° R$   500,00 TROFÉU 
4° R$   400,00 MEDALHA 
5° R$   300,00 MEDALHA 

 
 

 JOVEM B até 14 ANOS 
 
 
• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 
• Será obrigatório trajes Western, camisa de manga comprida abotoada no pulso, chapéu ou 
boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota. 
• Competidores até 14 anos hípicos podem participar dessa categoria. 
• Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
• O valor da inscrição é R$ 300,00. 
• Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para 
a casa.  
• Premiação garantida  
 
 

 
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA JOVEM B 
1° R$ 1.200,00 TROFÉU 
2° R$ 800,00 TROFÉU 
3° R$ 600,00 TROFÉU 
4° R$ 500,00 MEDALHA 
5° R$ 400,00 MEDALHA 

 
 JOVEM C até 18 ANOS 

• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 
• Será obrigatório trajes Western, camisa de manga comprida abotoada no pulso, chapéu ou 
boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota. 
• Competidores até 18 anos hípicos podem participar dessa categoria. 
• Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
• O valor da inscrição é R$ 350,00. 
• Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para 
a casa.  
• Premiação garantida  
 
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA JOVEM C 
1D 

1° R$ 3,000,00 TROFÉU 
2° R$ 2,000,00 TROFÉU 



3° R$ 1000,00 TROFÉU 
2D 

 
1° R$ 1,000,00 TROFÉU 
2° R$ 600,00 MEDALHA 
3° R$ 500,00 MEDALHA 

 
3D 

 
1° R$ 800,00 +TROFÉU 

 
 

 AMADOR 19 ANOS ACIMA  
 

• É aconselhável o uso de capacete por todos os competidores dessa categoria.  
• Será obrigatório trajes Western, camisa de manga comprida abotoada no pulso, chapéu ou 
boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota. 
• Competidores de 19 anos hípicos acima que não exerçam nenhum tipo de atividade 
remunerada relacionada à equitação, podem participar desta categoria. 
• Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 
• Peso Livre 
• O valor da inscrição é R$ 250,00. 
• A premiação será 60% do valor arrecadado, e será revertido da seguinte forma. 
  

 
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA AMADOR 
 

1º 50% TROFEU 
2º 30% TROFEU 
3º 20% TROFEU 

 
 

 FEMININA  
• Será obrigatório o uso de capacete para todas as amazonas até 12 anos e aconselhável para 
as demais. 
• Todas as amazonas podem participar desta categoria. 
• Animais de todas as idades competem juntos. 
• Peso mínimo: 65kg para todas as amazonas. 
• O juiz, a seu critério, poderá exigir a pesagem da amazona a qualquer momento. 
• O valor da inscrição é R$ 350,00. 
• Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para 
a casa.  
• Premiação garantida. 
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA FEMININA 
1°  R$ 2.000,00 +TROFÉU 
2° R$ 1.500,00 + TROFÉU 
3° R$ 1000,00 + TROFÉU 
4° R$ 800,00 +MEDALHA 
5° R$ 600,00 +MEDALHA 

 



 
 TIRA-TEIMA  

• Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos e aconselhável 
para os demais. 
• Será obrigatório traje western (camisa abotoada nos punhos, calça, bota ou coturno, chapéu 
ou boné). 
• Todos os competidores podem participar desta categoria.  
• Animais de todas as idades competem juntos. 
• Peso livre. 
• O valor da inscrição será: 1 Passada R$ 400,00 / 2 Passadas R$ 450,00 
• O intervalo de tempo entre os Ds é de 0,600ms 
• Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para 
a casa. 
• Categoria obrigatória para os competidores que quiserem concorrer aos prêmios de melhor 
média.  
• Premiação garantida. 
 

PREMIAÇÃO CATEGORIA TIRA-TEIMA 
 

1D 
1°  R$ MOTO +  TROFÉU 
2° R$ 2,500,00 + TROFÉU 
3° R$ 1.500,00 + TROFÉU 

 
 
 

2D 
 

1° R$ 1,500,00 + TROFÉU 
2° R$ 800,00 + MEDALHA 
3° R$ 600,00 + MEDALHA 

3D 
 

1° R$ 3.000,00 + TROFÉU 
2° R$ 800,00 + MEDALHA 
3° R$ 500,00 + MEDALHA 

 
 

• Em incentivo aos animais castrados valerá a mesma passada da categoria em questão, mas 
com resultados e premiações separados (Não será permitido realizar inscrição somente na 
Categoria Castrado) o valor da inscrição é R$ 150,00. Todos os animais castrados inscritos 
nessa categoria podem concorrer ao incentivo desde que feita sua inscrição, não é aceito fazer 
sua inscrição após o sorteio da categoria. A premiação será 60% do valor arrecadado nas 
inscrições do castrado e será distribuído da seguinte forma. 

 
1º 50% TROFEU 
2º 30% TROFEU 
3º 20% TROFEU 

. 
 
  



 PRÊMIO MELHOR MÉDIA GERAL  R$ 1.000,00  
Todos os competidores da 5º Prova de três tambores Rancho Fundo podem concorrer ao 
Prêmio de Melhor Média Geral. Para tanto precisam participar da categoria Tira-Teima 
(obrigatório) e pelo menos mais uma categoria a sua escolha (exceto Test Horse). No caso de 
competidores que participarem de várias categorias, será considerado o seu menor tempo 
mais o tempo da categoria Tira-Teima que serão somados. 
 

 PRÊMIO MELHOR MÉDIA JOVEM/AMADOR - R$ 1.000,00 
Todos os competidores da Classe Jovem e Classe Amador da 5º Prova de três tambores Rancho 
Fundo podem concorrer ao Prêmio de Melhor Média Jovem/Amador. Para tanto precisam 
participar da categoria Tira-Teima (obrigatório) e pelo menos mais uma categoria a sua escolha 
(exceto Test Horse). No caso de competidores que participarem de várias categorias, será 
considerado o seu menor tempo mais o tempo da categoria Tira-Teima que serão somados. 
Caso um competidor amador ganhe o Prêmio de Melhor Média Geral o mesmo fica impedido 
de concorrer a essa premiação, que será reservado para a 2ª Melhor Média Jovem/Amador.  
 
 
 
 
ORDEM DE ENTRADA DAS CATEGORIAS 
 
 30/06 - Quinta às 18:00h 
 
 •Test Horse 
 
 
 
 01/07 - Sexta às 16:00h  
 
•Test Horse  
• GP RANCHO FUNDO  
• Potro do Futuro 
• Derby 
 
02/07 - Sábado às 8:30h  
 
• Test Horse  
 
RETORNO AS 16:30 HS 
 
• PARATLETA 
• PUXADINHO 
• MIRIM 
• JOVEM C 
• JOVEM A 
• JOVEM B  
• AMADOR 
• ABERTA 
 
 
 
 



03/07 - Domingo às 08:30 hS 
 
• FEMININA 
INTERVALO 1HS PARA REPARO DE PISTA 
• TIRA-TEIMA 
 
 INSCRIÇÕES 
 
• As inscrições deverão ser feitas pelo SGP (Sistema de Gerenciamento de Provas), e o 
pagamento das mesmas após ser efetuado deverá ser comprovado via WhatsApp (66) 99961-
6305, ou perante a mesa de inscrições. 
•Não será efetuada a devolução do valor da inscrição caso o competidor não corra, sem 
justificativa prévia ao sorteio da categoria. 
•Todos os competidores, sem exceção, deverão estar com as suas inscrições pagas antes do 
sorteio, caso contrário suas inscrições não constarão na lista de largada. 
•Após o sorteio não será permitido inclusão de novas inscrições. 
•A ordem de entrada dos competidores será determinada por sorteio. 
•Caso houver competidores que montem mais de um cavalo, sempre que possível será dado 
um intervalo entre uma passada e outra. 
 
REGRAS GERAIS  
 
• Sobre os trajes: é obrigatório o uso de trajes Western, camisa de manga comprida abotoada 
no pulso, chapéu ou boné (para os competidores que não estiverem de capacete) e bota (será 
permitido camisa polo somente na categoria PUXADINHO E JOVEM A). 
• Sobre os equipamentos: Embocadura livre. 
• Somente poderá ser utilizado o chicote na parte traseira do animal. 
• Não serão permitidos maus tratos em relação aos animais dentro ou fora da pista, ficando a 
cargo do juiz e organizadores da prova a interpretação de tais atos, cabendo punição ao 
competidor. 
• Nenhum tipo de sangramento no animal será permitido 
• Após a pista ser liberada, o cavaleiro terá 60 segundos para largar sob a pena de 
desclassificação sem direito a devolução do valor pago. 
• O reparo em pista será feito de cinco em cinco passadas.  
• O reparo no test horse será feito de sete em sete passadas.  
• Em caso de falha no equipamento de fotocélula o competidor retornará ao final da categoria, 
caso tenha tido alguma penalidade durante o percurso volta contando com essa penalidade. 
• Todos os animais tem que se apresentar ao juiz ao final do percurso para serem 
inspecionados (antes de deixar a pista) caso contrário sua prova será considerada “Sem 
Aproveitamento Técnico” (SAT). 
Será permitida a entrada do treinador ou responsável na pista juntamente com os 
competidores nas categorias Paratletas, Puxadinho, Jovem A e Jovem B ou competidores de 14 
anos ou menos que estiverem participando de alguma outra categoria. 
• Em caso de empate em qualquer categoria será somada a premiação da colocação de 
empate mais a subsequente, e dividida igualmente entre os competidores. 
• Se o empate ocorrer na última colocação, o prêmio será dividido e não dobrado ou somado 
com outros valores. 
• Demais regras serão definidas pelos organizadores e juiz da prova. 
• É obrigatória a apresentação de exame negativo de anemia infecciosa equina, mormo, 
atestado de vacinação contra influenza. 
• Nota fiscal emitida em outro estado deverá ser acompanhada de NFI. 
• É proibida a entrada de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, haverá fiscalização. 



• A organização do evento não se responsabiliza por qualquer incidente ou acidente que possa 
vir a ocorrer com o competidor ou seus bens/pertences em qualquer fase do evento. 
• Aluguel de baias para o evento: Taxa de R$ 370,00 no período da prova (escolha aleatória).  
 
 
Inscrições pelo sistema SGP www.sgpsistema.com  
Aluguel de baias com Jander Franco - Cel: (66) 99961-6305 

http://www.sgpsistema.com/

