
 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 75 MIL EM PREMIAÇÃO 
Terá retenção do IRRF (IMPOSTO DE RENDA) 
 

1D      2D 

1º Lugar - 17.000,00   1º Lugar - R$ 4.000,00 

2º Lugar – 10.000,00   2º Lugar - R$ 3.500,00  

3º Lugar – 8.000,00   3º Lugar – R$ 2.500,00 

4º Lugar – 6.000,00   4º Lugar – R$ 2.000,00 

5º Lugar – 5.000,00   5º Lugar – R$ 1.800,00 

6º ao 11º Lugar – 2.500,00 

Menor Tempo (Noite) – R$ 1.000,00   

 
 
O intervalo de tempo entre os D´s é de 1 segundo – exemplo: 
1º COLOCADO DO 1D (mtc)= 17:000s; 1ºCOLOCADO DO 2D = 18:000s; 
 

PACOTES LIMTADOS A 250.  
 
Os pacotes serão de no máximo 2 (dois) por competidora.  
Valor do Pacote R$ 1.350,00 - que dá acesso a todos os dias a ingressar no Parque 
do Peão durante os shows e rodeio, acesso ao camping e trânsito livre (carro).  

 
A competidora que fizer 1 pacote terá direito a 02 (duas) credenciais e 01 (um) Trânsito 
Livre (carro). 
 
A competidora que fizer 2 pacotes terá direito a 03 (três) credenciais e um trânsito livre. 



 
** As credenciais deverão ser retiradas na entrada do Parque no setor de Credenciamento 
das Provas.  

 
 

TODO OS ANIMAIS DEVERÃO TER RESERVA DE BAIA PAGA.  
SOMENTE APÓS O PAGAMENTO DA RESERVA DE BAIA É QUE  

SERÁ LIBERADA A VENDA DOS PACOTES. 
VALOR DA BAIA R$ 350,00  

 

BARRETOS INTERNATIONAL RODEO 

25 A 28 DE AGOSTO DE 2022  
 

REGULAMENTO TRÊS TAMBORES 

PROVA EM 2 DS 

DAS ELIMINATÓRIAS (MANHÃ) 

Ocorrerão na Pista Coberta da Hípica do Parque do Peão 

As competidoras participarão de uma eliminatória pela manhã. Os dez melhores tempos do 
1 D e os 05 (cinco) melhores tempos do 2 D, de cada eliminatória, classificam-se para noite 
(semifinal).  

Caso a competidora faça uma passada extra, valerá o menor tempo das 02 (duas) 
passadas. Não se classificará com 2 tempos para a noite. 

 DA SEMIFINAL (NOITE): 

1D - Classificam-se as 04 (quatro) menores somatórias de quinta-feira, as 3 (três) menores 
somatórias de sexta-feira e as 3 (três) menores somatórias de sábado (eliminatória e 
semifinal). Classificando assim, as 10 finalistas que disputarão a grande final no Domingo. 
Em caso de empate nas somatórias, o critério de desempate será o tempo obtido na 
classificatória (Hípica). 

2D - Classificam-se as 02 (duas) menores somatórias de quinta-feira, as 2 menores 
somatórias de sexta-feira e 1 (uma) menor somatória de sábado (eliminatória e semifinal). 
Classificando assim as 05 finalistas que disputarão a grande final no Domingo. Em caso de 
empate nas somatórias, o critério de desempate será o tempo obtido na classificatória 
(Hípica). 

 

 



DA GRANDE FINAL (28/08/2022): 

Na final também entrará na disputa a Campeã do Campeonato Barretos que tem vaga 
garantida. Dessa forma, a disputa será entre 16 (dezesseis) competidoras, sendo 11 (onze) 
no 1 D e 5 (cinco) no 2D.  

Único: A competidora classificada pelo Campeonato Barretos, caso venha participar das 
eliminatórias e semifinais e obter classificação, poderá entrar 2 (duas) vezes na final. 

Será consagrada Campeã do Barretos International Rodeo 2022, a menor somatória de 03 
(três) tempos - Eliminatória (manhã), Semifinal (noite) e Final (domingo). Em caso de 
empate nas somatórias, o critério de desempate será o tempo obtido na classificatória 
(Hípica). 

O animal classificado para a final deve ser o mesmo que disputou a semifinal (noite).  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Peso mínimo de 65 quilos. Obrigatório o uso de traje completo (competidora e treinador), 
nas semifinais e finais, nas eliminatórias (Hípica) o uso de boné será permitido. 

Embocaduras Liberadas (exceto bocais com quina e ponta e gamaras de aço, mesmo que 
encapadas). As barbelas deverão ser regulares e assentadas de forma correta na 
mandíbula do animal (não podem estar torcidas).  

Os reparos serão feitos a cada 5 concorrentes. 

Caso alguma competidora troque deliberadamente de animal no decorrer da prova, será 
desclassificada, 

Conduta antiesportiva, inconveniente e desrespeitosa, acarretará desclassificação. 

Em caso de falha na fotocélula no momento da largada (não abrir o tempo), a competidora 
deverá voltar no final da categoria para uma nova passada (nesse caso sem penalidade 
alguma). Caso a fotocélula falhe no fechamento do tempo a competidora voltará no final da 
categoria, entretanto caso tenha derrubado algum tambor, voltará com a penalidade de 5 
segundos, caso tenha derrubado 2 ou mais tambores será SAT.  

Competidoras com dois cavalos, apenas 1 (um) será classificado. 

Nenhum cavalo poderá ser apresentado por 2 competidoras diferentes em todos os dias de 
eliminatórias, semifinais e finais. 

Caso a competidora classificada para a semifinal desejar trocar de cavalo para correr na 
arena será permitido, entretanto, é necessário comunicar a troca antes da participação na 
semifinal e, caso venha se classificar para a final, deverá correr com esse mesmo animal. 

Passada extra: Permitidas apenas para os cavalos que fizeram inscrições 
(pacote), valor R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), por passada. Animas avulsos 
sem pacote não poderão correr as eliminatórias. 

 



Pista para Treinamento na Hípica: 

No dia 22/08/2022, das 8h às 12h, exceto nos dias de competição. 

No dia 23 e 24/08 – a pista não será liberada para treino. 

Nos dias 23 e 24/08 – terça e quarta-feira, haverá um Teste Horse – 1 passada – R$ 60,00, 
2 passadas (R$ 120,00). 

Antidoping 

Não haverá coleta para exame antidoping, devido a questões operacionais e de logística. 

Descarte de Tempo 

A competidora já classificada para a final poderá baixar a sua média, entretanto, perderá 
automaticamente seu tempo anterior, que será descartado.  A vaga aberta pelo descarte 
passará para o dia seguinte. 

Os casos omissão serão resolvidos pelo juiz da prova ou pela Comissão Organizadora do 
Rodeio. 

Local e Horário das Provas 

As eliminatórias serão realizadas na pista coberta da Hípica do Parque do Peão, com início 
às 08h. As Semifinais e a grande Final serão realizadas na Arena de Rodeio do Parque do 
Peão, de acordo com a programação do rodeio a ser divulgada nos respectivos dias.  

A Arena no Estádio de Rodeio será aberta para treino de reconhecimento apenas para as 
classificadas e o horário será comunicado pela Comissão Organizadora, após as 
eliminatórias. 

Credenciamento 

Cada competidor (a) terá direito a 02 (duas) credenciais e 01 (um) Trânsito Livre (carro), 
que deverão ser retirados na entrada do Parque, no setor de Credenciamento das Provas. 
As competidoras que tiverem 2 pacotes, TERÃO direito a 3 credenciais e 1 (um) trânsito 
livre. 

ENTRADA NO PARQUE DO PEÃO 

Horário de Entrada: 08h às 20h 

Somente ingressarão no Parque do Peão os (as) competidores (as) que tenham inscrição 
efetuada e paga para as eliminatórias. 

Exames 

Serão exigidos GTA, Exame de Anemia, Mormo, atestado de sanidade, carteira de 
vacinação de influenza e demais doenças infectocontagiosas. 

Os exames deverão estar com validade regular durante todo o período da Festa do Peão. 



 

USO DE PATROCÍNIOS 

Liberado desde que não conflite com os patrocinadores do evento. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Não há devolução de dinheiro em hipótese alguma, caso algum animal se machuque ele 
poderá ser trocado por outro, antes da data de início das competições ou em casos já 
previstos nesse regulamento. 

 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

RAZÃO SOCIAL: OS INDEPENDENTES 

AGÊNCIA: 0144 

CONTA CORRENTE: 8464-6 

BANCO BRADESCO: Nº 237  

CNPJ: 44.791.994/0001-87 

PIX: POR DADOS BANCÁRIOS  

 


