
 

 

 

 

II ETAPA DA COPA DE TAMBOR DO RANCHO SANJOUR 

 

ENDEREÇO: Rancho Sanjour, RJ 178, Km 17,5 – Carapebus/RJ 

DATA: 06/11/2021 

HORÁRIO: 8h 
 

 Categorias: 

Três Tambores  
Test Horse – Cavalo Iniciante (animais nascidos entre 01/07/2018 a 30/06/2019) – Aberta Júnior (animais com até 

05 anos hípicos) – Aberta Sênior (animais com 06 anos hípicos ou mais)  – Profissional Light (idade livre e com 

pontuação inferior a 100 pontos na ABQM) – Aberta Feminino – Jovem A (11 anos ou menos) – Jovem B (12 a 14 

anos) – Jovem C (15 a 18 anos) – Jovem Principiante 13 anos ou menos (competidores com pontuação inferior a 

30 pontos na ABQM) – Jovem Principiante 14 a 18 anos (competidores com pontuação inferior a 30 pontos na ABQM) 

– Amador (19 anos ou mais) – Amador Principiante (competidores de 19 anos ou mais e com pontuação inferior a 30 

pontos na ABQM) – Amador Masculino (exclusivo para homens de 19 anos ou mais (profissionais não são permitidos) 

com peso mínimo de 90 quilos para o competidor juntamente com seu arreamento, podendo levar peso extra),  Amador 

Máster (40 anos de idade ou mais) – Tira-teima 

  Valores das inscrições          

          

Categorias     Antecipada (até 04/11)    Com acréscimo (de 05 a 06/11)  

Test Horse     R$ 40,00 passada única    Não há acréscimo  
          

Tira-teima 

 

     

 
R$ 150,00 uma passada 

R$ 200,00 duas passadas 
    

Não há acréscimo 
  

 

Jovens      R$ 110,00    R$ 130,00  

           
          

Aberta Júnior, Aberta Sênior, 

Profissional Light e Cavalo 

Iniciante  

     

R$ 150,00 
 

    

R$ 170,00 
 
  

           
          

           

Aberta Feminino, Amador,  

Amador Principiante, Amador 
Masculino e Amador Máster 

 
     

R$ 130,00 
 

 
    

R$ 150,00 
 
 

  
          

 
INSCRIÇÕES ANTECIPADAS ATÉ 04/11/2021 pelo site www.sgpsistema.com  

As inscrições não quitadas até às 23h e 59 min do dia 04/11/2021 não terão direito  

ao desconto. 
 

 
 

DISPONIBILIZAREMOS 16 BAIAS E 48 PIQUETES!!! RESERVEM JÁ AS DE SEUS ANIMAIS,         

R$ 130,00 A BAIA DE ALVENARIA E PIQUETES À R$ 50,00.  

 

 



 
Obs.1: Após realizadas as inscrições, as mesmas não poderão ser canceladas, restituídas ou transferidas em 
nenhuma hipótese, bem como não ficarão como crédito para outros eventos. Será permitida apenas a 
substituição de cavaleiro, que deverá ser realizada em até uma hora antes do início das provas; 

 
Obs.2: A partir da realização da inscrição o competidor e/ou responsável declaram estar compulsoriamente 
cientes das regras e condições das presentes normas: 

 
 Poderão ser realizadas inscrições de menores, ficando o responsável ou representante legal ciente 

de que os Organizadores não se responsabilizam por qualquer dano material e/ou acidente pessoal 
que o menor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros; 



 Os Organizadores não se responsabilizam por qualquer dano material e/ou acidente pessoal que 
o competidor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros;


 Os Organizadores não se responsabilizam sobre possíveis contaminações por Covid-19 durante 

a prova.
 

Obs. 3: A prova seguirá o Regulamento Oficial da ABQM e pontuará para Registro de Mérito; 

 
Obs. 4: Para efeito de pontuação, todo competidor/proprietário deverá ser sócio da ABQM e estar adimplente; 

 
Obs. 5: Troféus para até o 3º (terceiro) lugar de cada, exceto no Test Horse; 
 
Obs. 6: No Tira-teima de Três Tambores não haverá pesagem e todos os competidores estão aptos a participar 

(treinadores, jovens e amadores); 

 

Obs. 7: No Tira-teima de Três Tambores a premiação do 3º D será reservada para jovens e amadores. O 

acréscimo de tempo entre os D’s será de 0.500s/0.500s; 

 

Obs. 8: A segunda passada NÃO é considerada inscrição; 

 
Obs. 9: As categorias que atingirem 25 (vinte e cinco) inscrições terão sua premiação em 2D. O acréscimo 
de tempo entre os D’s será de 0.500s/0.500s; 
 

Obs. 10: As categorias Test Horse e Tira-teima não são categorias oficiais, sendo assim a classificação não 

tem efeito de pontuação na ABQM; 

 

Obs. 11: Haverá uma taxa de adesão à Copa no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), que será cobrada pelo 

próprio Sistema (SGP) na primeira participação de cada competidor. Esta taxa valerá por toda a 1ª Copa e 

não se aplica para competidores que correm apenas o Test Horse. Os competidores que já pagaram a taxa de 

adesão em janeiro de 2021 para a Copa que infelizmente não foi finalizada por conta da pandemia, estarão 

ISENTOS do pagamento este ano hípico; 

 
Obs. 12: Os Organizadores se reservam ao direito de promover qualquer alteração na programação, se 
necessário, sem aviso prévio. 
 
 ATENÇÃO: Obrigatória apresentação de atestado de AIE (Anemia Infecciosa Equina), vacinação 
Antigripe Equina ou declaração de que não houve nenhum caso de doença na região nos últimos 30 dias, 
Exame negativo de Mormo, GTA (Guia de Transporte Animal) e documento que comprove a idade do 
competidor.



 FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES ANTECIPADAMENTE:  www.sgpsistema.com
 
Depósito para: Marcelle Golinelli Vollú 
CPF: 123.885.787-60 
Banco Itaú / Agência 6075 / Conta Corrente: 05408-7 
PIX: (22) 981378371 
  



Enviar cópia do comprovante de depósito bancário via e-mail ou WhatsApp para: 
marcellegv88@gmail.com ou (22) 98137-8371. 

 

 INFORMAÇÕES:  Marcelle – (22) 98137-8371 
 

 

ORIENTAÇÕES E NORMAS DE SEGURANÇA PARA O COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

O Rancho Sanjour preocupado com o bem estar e saúde de todos, sejam trabalhadores, competidores ou 

organizadores listou algumas orientações e normas, seguindo orientações das autoridades competentes, 

para explicar medidas que SERÃO tomadas para a realização da III Etapa da Copa de 3 Tambores com 

segurança em tempos da pandemia do COVID-19. 

 

 As inscrições feitas no dia do evento poderão ser realizadas pelo competidor/responsável através do 

seu próprio celular, assim como o pagamento (transações online), para que possamos evitar 

aglomerações na mesa de trabalho; 

 

 Limitaremos o número de pessoas no Paddock. Será permitido apenas pessoas montadas a cavalo e 
no horário de sua passada; 

 

 O uso de máscara será obrigatório; 
 

 Recomendamos não haver confraternizações entre os participantes; 

 

 O competidor ou treinador que não seguir as regras de distanciamento e uso de máscara estará sujeito 
a exclusão da prova sem direito a devolução das inscrições; 

 

 Será aferida a temperatura de todos os envolvidos no evento no momento de sua entrada no recinto; 
 

 Deverá ser respeitado o distanciamento social de 1,5m. 

 

 

 

REALIZAÇÃO: 

 
 

 
 

 
                                                                      

OFICIALIZAÇÃO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcellegv88@gmail.com


PREMIAÇÕES 
 

 
 

- 70% (setenta por cento) das inscrições, ficando 50% (cinquenta por cento) para o 1º colocado + troféu,  

30% (trinta por cento) para o 2º colocado + troféu e 20% (vinte por cento) para o 3º colocado + troféu  

em cada categoria. Exceto nas categorias Test Horse e Tira-Teima. 

 

No caso de alguma categoria ultrapassar as 25 (vinte e cinco) inscrições a premiação será em 2D,  

onde o prêmio também será de 70% (setenta por cento) das inscrições.  

Desse total 60% (sessenta por cento) será distribuído no 1ºD  

e 40% (quarenta por cento) distribuído no 2º D.   

 
 

                                                         Três Tambores Tira-teima 
                                                    (GARANTIDO com mínimo de 30 inscrições) 

TIRA-TEIMA R$ 4.000,00 

1º LUGAR 1D R$ 1.000,00 

2º LUGAR 1D R$ 600,00 

3º LUGAR 1D R$ 400,00 

1º LUGAR 2D R$ 500,00 

2º LUGAR 2D R$ 300,00 

3º LUGAR 2D R$ 200,00 

1º LUGAR 3D R$ 500,00 

2º LUGAR 3D R$ 300,00 

3º LUGAR 3D R$ 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III ETAPA DA COPA DE TRÊS TAMBORES  

RANCHO SANJOUR 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
Eu  , portador(a) do 
RG  n.º  _  e  do  CPF  n.º  ________doravante 

designado PARTICIPANTE, declaro neste ato, sob as penas da lei, para fins da participação na prova de Tambor a ser 

realizada nas dependências do Rancho Sanjour, na cidade de Carapebus - RJ no dia 02 de outubro de 2021, que fui 

devidamente informado e orientado pela ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, sobre os cuidados necessários para prevenção 

do COVID 19. 

QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM 

1. Você teve contato próximo com alguma pessoa testada positiva para COVID-19 nos últimos 14 dias? (  ) Sim (  ) 
Não 

2. Você apresentou algum dos seguintes sintomas nas últimas 24 horas? 

a) Febre (  ) Sim (  ) Não b) Calafrios (  ) Sim (  ) Não 

c) Falta de ar (  ) Sim (  ) Não d) Tosse (  ) Sim (  ) Não 

e) Dor de garganta ( ) Sim ( ) Não f) Dor de cabeça (  ) Sim (  ) Não 

g) Dor no corpo (  ) Sim (  ) Não h) Perda de olfato e/ou paladar (  ) Sim (  ) Não 

i) Diarréia (por motivo desconhecido) (  ) Sim (  ) Não 

O COMPETIDOR declara ainda: 

(i) Que participou da “triagem automática” realizada pelo ORGANIZADOR DO EVENTO, na entrada do 

Rancho Sanjour, sem apresentar qualquer intercorrência; 

(ii) Que não apresentou nenhum sintoma de COVID-19 nos últimos 14 dias, conforme questionário de triagem; 

(iii) Que não teve contato próximo com uma pessoa sintomática para COVID 19 ou confirmou ter COVID-19 

nos últimos 14 dias, conforme questionário de triagem; 

(iv) Que, na hipótese de ter sido previamente diagnosticado com COVID-19 contou com a devida alta médica 

para retornar às atividades normais, sem qualquer risco de transmissão; 

(v) Que foi devidamente orientado pelo ORGANIZADOR DO EVENTO sobre a necessidade e concorda com 

os padrões de distanciamento social e que é obrigatório o uso da máscara em todas as dependências 

do rancho, independentemente de onde e com quem estiver. 

Outrossim, o COMPETIDOR assume a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, 
isentando o ORGANIZADOR DO EVENTO de qualquer responsabilidade, estando ciente de que a omissão ou a 
apresentação de informações         e/ou         documentos         falsos          ensejarão          as          medidas          judiciais          
cabíveis. O COMPETIDOR autoriza o ORGANIZADOR DO EVENTO a certificar as informações acima, isentando o 
mesmo de qualquer responsabilidade em relação ao COVID 19. 

 
Carapebus, _____de novem///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////bro 

de 2021. TEMPERATURA AFERIDA NA ENTRADA: _  ºC 

 
Nome    

 

 

Assinatura    

 


