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HARAS TWIN BROTHERS  

REGULAMENTO GERAL DA SEMANA DO CAVALO 

 

SEGUIREMOS RIGOSAMENTE NORMAS DE PREVENÇÃO 
AO COVID-19! PROIBIDA A PRESENÇA DE PUBLICO! 

 

PROTOCOLO DE CIVID 

PROIBIDO A PRESENÇA DE PUBLICO: Só será permitida a entrada dos competidores, com nome na 

lista na portaria do evento, cada competidor terá direito a apenas um (1) acompanhante.  

USO DE MASCARA OBRIGATORIO: Em todas as dependências do Haras durante o Evento. 

SERÁ PROIBIDO FAZER CONFRATERNIZAÇÃO: Churrasco, aglomerações nos trailers. 

 

SE HOUVER DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS O COMPETIDOR SERÁ RETIRADO DO EVENTO E 

NÃO TERA REEMNOLSO DA INSCRIÇÃO. 

 

``O Haras Twin Brothers pede respeito e compreensão ao momento que estamos vivendo´´ 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Portanto só ingressarão no evento animais que portarem os seguintes documentos: 

REQUISICAO E RESULTADO DE DIAGNOSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA, REQUISICAO E 

RESULTADO DE DIAGNOSTICO DE MORMO EQUINA original, negativo e na validade (90 dias da data 

de coleta); LEMBRANDO QUE OS EXAMES DEVERÁ ESTAR VALIDOS ATÉ A DATA DO FINAL DO 

EVENTO,  

ATESTADO DE VACINA (CARTEIRA DE VACINAÇÃO) com no máximo de 180 dias da vacina, contra 

INFLUENZA EQUINA, contendo número de partida, lote, fabricante e data da vacinação assinada e 

carimbada pelo médico veterinário responsável pelo animal. 

GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL original. 

**Não será permitida a entrada de animais sem um dos documentos acima** 
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REGULAMENTO TRES TAMBORES 

PROVA 

▪ Regulamentos utilizados: ABQM para as provas oficiais para 
consultas: https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-
regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf 

▪ Para as provas não oficiais prevalecera o regulamento do circuito HTB  
▪ O intervalo de tempo entre os Ds é de 0,600s e 0,600s, vamos trabalhar no modo ``D´´ fechado. 
▪ • Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a mesma fica para a 

casa. 

 O ano Hípico da prova 8°Semana do Cavalo é de 2020 

Cavaleiros e Amazonas deverão portar documento de identidade para comprovações quando necessário. 
Sobre os trajes: camisa de manga comprida ou camisa polo boné ou chapéu. Competidores abaixo de 12 
anos de idade deverá utilizar o capacete de proteção, e aconselhável para os demais. 

O competidor terá 0,30 segundos para iniciar a prova após ser chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este 
limite, será eliminado sem direito a devolução do valor pago, a titulo de inscrição e reserva de baias. 
 
O que o Juiz interpretar como maus tratos, sangramento, atitude antidesportiva, dentro ou fora da pista, 
poderá causar a desclassificação do conjunto. O chicote só poderá ser utilizado na parte traseira do 
animal. 
O Competidor e ou animal, poderá ser alterado até duas categorias antes de começar a sua. 
 
A pista oficial será aberta para treinamento a critério da Organização visando a melhor condição da pista 
nos dias de competição.  
O juiz é autoridade máxima dentro da pista.                                                                                                                        
Em caso de falha no equipamento de fotocélula o competidor retornará ao final da categoria.                      
Será permitida a entrada do treinador ou responsável na pista juntamente com o competidor nas 
categorias Baby Horse, Mirim e Jovem B, ou competidores de 12 anos ou menos que estiverem 
participando de outras categorias. Em caso de empate o prêmio será dividido e não dobrado.                      
Se o empate ocorrer na 1ª colocação, o procedimento quanto à premiação será o mesmo, porém os 
competidores deverão voltar em pista para disputar o título de campeão ou decidirem entre si da forma 
que acharem melhor. 

Categorias Bady Horse e Mirim, o mesmo animal pode ir mais de uma vez, com outro competidor. 
Categoria Test Horse o competidor terá até 0:60s dentro de pista. 

 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições se encerram dia 24 de Junho 2021 as 17:00 h do horário local (Cuiabá). Não são 
aceitas inscrições após essa data. 
 
Inscrições realizadas e pagas, se por ventura vierem a ser canceladas não será devolvido o dinheiro, 
porém poderá ser repassada á outro competidor. 
 

Inscrições ou informações incorretas que sejam de Categorias (idade hípica do animal ou competidor), 
bem como valores, antes, durante ou após a competição ou fora dela, são de inteira responsabilidade do 
proprietário, seu representante legal, treinador ou do competidor. Atenção: todos os competidores, sem 

https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
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exceção, deverão estar com as suas inscrições pagas antes do sorteio, caso contrário suas inscrições não 
constarão na lista de largada. 

Todas as Inscrições das provas deverão serem feitas pelo: SGP (Sistema de Gerenciamento de 

provas) http://www.sgpsistema.com/ 

Inscrições das provas oficiais deverão serem feitas pelo SEQM  https://seqm.com.br/ 

A Organização fica isenta em aceitar por equivoco inscrições ou informações inadequadas sob os 
aspectos acima, ficando o competidor sujeito a cancelamento de suas eventuais premiações, e ou 
pontuações, sem direito a restituição de qualquer valor. 
 

Dia 25/06 Sexta- Feira Horas 08:30 

Todas as Inscrições feitas no site  SGP(http://www.sgpsistema.com/ ) 

Inscrições Oficiais. SEQM ( https://seqm.com.br/) 

A mesma passada irá valer pela ABQM e pela prova 

CATEGORIAS 

GP - ABQMhttps://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-

regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf 

1° Lugar 1.000,00 + Fivela 

2° Lugar 400,00 

3° Lugar 200,00 

Inscrições:  

07/06 R$ 180,00 

08/06 a 16/06 R$ 220,00 

1/06 a 23/06 R$ 250,00 

 

Aberta (Reg. ABQM -75kg)   https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-

regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf

1D  

1° Lugar 4.000,00 + Fivela 

2° Lugar R$ 2.000,00 

3° Lugar R$ 1.000,00 

2D  

1° Lugar 3.000,00 + Fivela 

2° Lugar R$ 1.500,00 

3° Lugar R$ 1.000,00 

http://www.sgpsistema.com/
https://seqm.com.br/
https://www.horsys.net/
http://www.sgpsistema.com/
https://seqm.com.br/
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
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3D 

 1° Lugar 2.000,00 + Fivela 

2° Lugar R$ 1.000,00 

3° Lugar R$ 500,00 

 

Inscrições: 

07/06 R$ 400,00 

08/06 a 16/06 R$480,00 

17/06 a 23/06 R$ 580,00

Jovem Unificada – (Reg. ABQM) https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-

regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf 

1D 

1° Lugar R$ 3.000,00 + Fivela 

2° lugar R$ 1.000,00 

3° Lugar R$ 800,00   

2D  

1° Lugar R$ 2.000,00+ Fivela 

2° Lugar R$ 1.000,00 

3° Lugar R$ 500,00 

Inscrições:  

07/06 R$ 400,00 

08/06 a 16/06 R$ 480,00 

17/06 a 26/06 R$ 580,00 

 

 

 

 

 

Potros (Geração 2016) ABQM https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-

regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf

1° Lugar 1.000,00 + Fivela 

2° Lugar 400,00 

3° Lugar 200,00

Inscrições:  

07/06 R$ 180,00 

08/06 a 16/06 R$ 220,00 

17/06 a 23/06 R$ 250,00 

 

https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
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Categorias: Aberto Castrado, Amador Principiante e Derby (Reg. ABQM) 

https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-

janeiro2019.pdf

60% Revertido (Rateio será feito em cima do primeiro preço R$ 200,00) 

1° Lugar 50% +Fivela 

2° Lugar 30%  

3° Lugar 20%  

Inscrições:  

07/06 R$ 200,00 

08/06 a 16/06 R$ 250,00 

17/06 a 23/06 R$ 300,00 

Feminino (Reg. ABQM - 65KG) https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-

regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf

1D 

1° Lugar 4.000,00 + Fivela 

2° Lugar R$ 2.000,00 

3° Lugar R$ 1.000,00  

 

2D  

1° Lugar 2.000,00 + Fivela 

2° Lugar R$ 1.000,00 

3° Lugar R$ 500,00 

3D 

1º Lugar - R$ 1.000,00 

2º Lugar - R$ 800,00 

3º Lugar - R$ 500,00 

 

 

https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
https://abqm.com.br/app/webroot/documentos/15.021.7-regulamentodecompeticoesdaabqm-janeiro2019.pdf
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Inscrições:  

07/06 R$ 400,00 

08/06 a 16/06 R$ 480,00 

17/06 a 23/06 R$ 580,00 

Dia 26/06 Sábado as Horas 08:00 

Todas as Inscrições feitas no site  SGP(http://www.sgpsistema.com/ ) 

Inscrições Oficiais. SEQM ( https://seqm.com.br/) 

Categorias 

Categorias: Baby Horse até 06 anos, (uso obrigatório de Capacete) 

1° Lugar R$ 500+ Fivela 

2° Lugar R$ 400,00 

3° Lugar R$ 300,00  

4° Lugar R$ 200,00 

5° Lugar R$ 100,00 

Categorias: Mirim até 08 anos, (uso obrigatório de Capacete) 

1° Lugar R$ 500+ Fivela 

2° Lugar R$ 400,00 

3° Lugar R$ 300,00  

4° Lugar R$ 200,00 

5° Lugar R$ 100,00 

Categoria Jovem B até 12 anos: (uso obrigatório de Capacete) 

1° Lugar R$ 1.000,00+ Fivela 

2° Lugar R$ 700,00 

3° Lugar R$ 500,00  

4° Lugar R$ 300,00 

5° Lugar R$ 100,00 

 

https://www.horsys.net/
http://www.sgpsistema.com/
https://seqm.com.br/
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Categoria Jovem C até 12 anos: (uso aconselhável do Capacete) 

1° Lugar R$ 800,00+ Fivela 

2° Lugar R$ 500,00 

3° Lugar R$ 400,00  

4° Lugar R$ 300,00 

5° Lugar R$ 100,00 

Inscrições:  

07/06 R$ 200,00 

08/06 a 16/06 R$ 250,00 

17/06 a 23/06 R$ 300,00 

 

Tira – Teima:  Livre 

1° Lugar R$ 1 CARRO 0KM ou R$40.000,00 (A critério da organização) 

2° Lugar R$ 3.000,00 - Acima de 26 inscrições   

3° Lugar R$ 2.500,00 – Acima de 31 Inscrições 

 

2D                                                                                                                                       

Acima de 36 a 40 Inscrições  

1° Lugar R$ 2.000,00 

2° Lugar R$ 1.500,00 

3° Lugar R$ 1.500,00 

 

3D                                                                                                                                         

Acima de 40 Inscrições  

1° Lugar R$ 2.000,00 

2° Lugar R$ 1.500,00 

3° Lugar R$ 1.500,00 
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4D                                                                                                                                        

Acima de 46 Inscrições  

 

1° Lugar R$ 2.000,00 

2° Lugar R$ 1.500,00 

3° Lugar R$ 1.500,00 

 

Inscrições:  

R$ 1.500,00 

 

Obs: no mínimo 25 inscrições, ou 70% (peso livre), obrigatório + uma categoria. 

Cada conjunto pode fazer somente uma inscrição. O intervalo de tempo entre os Ds 

é de 0,600s. 

 

Ordem das categorias 

Quinta – Feira 24/06/2021 as 18:00 

Test - Horse 

Sexta – Feira 25/06/2021 as 08:30H 

1°Test - Horse 

2° GP ABQM 

3°Aberta 

4° Potros 

5° Derby 

6° Aberta Castrado 

7° Jovem Unificado (18 anos ou menos) 

8° Feminina 

Sábado 26/06/2021 as 08:00 (uso obrigatório de Capacete menores de 16 anos) 
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1° Baby Horse (ate 6 anos) 

2° Mirim (até 8 anos) 

3° Jovem B (até 12 anos) 

4° Test - Horse 

5°Amador Principiante 

6° Jovem C (até 16 anos) 

7°Amador 

8° Tira – Teima (Livre) 

 

TEAM ROPING. 

 

PLD: Quinta - feira 24/06 as 17:00h 

Prova Aberta R$85,00 Mil em prêmios  

Dia 25/06 Sexta – feira as 09:00 

 

1° Lugar R$ 25 Mil Ab. + FIVELAS 

2° Lugar R$ 15 Mil Até 7.5 

3° Lugar R$ 12 Mil Ab 

4° Lugar R$ 10 Mil Até 5.5 

5°Lugar R$ 08 Mil Ab 

6° Lugar R$ 06 Mil Res 6.5 

7° Lugar R$ 05 Mil Até 4.5 

8° Lugar R$ 04 Mil Ab 

Valor da meia – inscrição (em até 2x nos cartões) 

Até 16/06 – R$110,00 

Após 17/06 – R$130,00 
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- Pode ser feita 10 inscrições até 5.5 

- 10 inscrições até 7.5  

-10 inscrições 8.0 acima 

- inscrições são: 2+2+1+1+1+1+1+1 

- Até Soma 5.5 = 2+1  

- Soma 6.0 a 7.5 corre 3+1 

- Soma 8.0 a 9.5 corre 4+1 

- Soma 10.0 acima corre 5+1 

- Prova limitada em 1000 inscrições  

- Classificam para a final 20 melhores de cada soma 

 

SABADO (26) – 07:30h 

EM SEGUIDA: SOMATORIA #5.5 

R$ 130 MIL EM PREMIOS 

1° Lugar R$ 1 CARRO 0KM ou 40 Mil Ab.  

2° Lugar R$ 25 Mil Até #3.5 

3° Lugar R$ 15 Mil Até #2.5 

4° Lugar R$ 12 Mil Até #4.5 

5°Lugar R$ 10 Mil Ab 

6° Lugar R$ 07 Mil Res #2.5 

7° Lugar R$ 05 Mil Res #3.5 

8° Lugar R$ 04 Mil Até #4.5 

9° Lugar R4 03 Mil Até #2.5 

10° Lugar R$ 03 Mil Até #3.0 

11° Lugar R$ 03 Mil Ab  

12° Lugar R$ 03 Mil Até #4.5 

- Valor da meia- inscrições (em até 2x nos cartões): 
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Até dia 16/06 – R$ 130,00  

Após dia 17/06 – R$ 150,00 

- Pode ser feita 10 inscrições até 3.5 e 10 do 4.0 cima. 

- Inscrições são: 2+2+2+1+1+1+1 

- Até #3 corre 1+1 - #3.5 acima corre 2+1 

- Prova limitada em 1000 inscrições. 

- Classificam para a final 20 melhores de cada soma 

- 1° Lugar da e Somatória 5,5 será 1 carro 0km ou 40 mil reais, isso ficará a critério da 

organização. 

    

LAÇO TÉCNICO 

1° Etapa – Quarta – Feira (23.06) as 09:00h 

2° Etapa – Quinta – Feira (24.06) as 09:00h 

Categorias: 

• Aberta Júnior  

• Aberta Sênior  

• Aberta Castrado 

• Profissional Light 

• Cavalo iniciante 

• Amador livre 19 anos ou mais 

1° Lugar 50% + Fivela 

2° Lugar 30% + Medalha 

3° Lugar 20% + Medalha 

 

• Derby Aberta 

• Potro Futuro Aberta livre 

• Derby Amador 

• Potro do Futuro profissional Light 

• Potro do Futuro Amador 19 anos   

• Amador Light 
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1° Lugar 50% + Medalha 

2° Lugar 30% + Medalha 

3° Lugar 20% + Medalha 

 

60% Revertido 

Inscrições: 

Pelo SEQM R$ 200,00 (Por etapa) 

 

RANCH SORTING 

 

A prova será no dias 19 e 20 de Junho a partir das 8:00 horas no Haras Twin Brothers – Santa 
Rosa, Cuiabá - MT, iniciando pela prova, tira boi no dia 19/06, e no dia 20/06 as 09:00h provas 
oficial ABQM. 

 
1. PROVA OFICIALIZADA DA ABQM 
 

As inscrições terão o valor de R$ 100,00 a dupla, e deverão ser realizadas pelo 
sistema SEQM antecipadamente até o dia 16 de junho. 

A prova iniciará as 8:00 horas, nas categorias: 

Aberta livre, Aberta feminina, Amador 19 anos ou mais, e Jovem Unificada. 

Os participantes deverão seguir o Regulamento oficial da ABQM, conforme link abaixo: 

https://www.abqm.com.br/app/webroot/documentos/1.9_reg_comp_a bqm 

_abril_2020_rev.pdf 

Premiação para todas as categorias, sendo revertido 50% do valor arrecadado nas 
inscrições, na porcentagem de 50% + fivela primeiro lugar, 30% segundo e 20% terceiro. 

 

 
2. PROVA TIRA BOI: CATEGORIAS, INSCRIÇÕES E PREMIAÇÃO 
 

A prova do Tira Boi é aberta para todas as raças de animais, não havendo limites de 

cavalos ou cavaleiros com nas seguintes categorias: 

 
Categoria aberta: destinado a todos os competidores, independente do sexo e idade 

Categoria feminina: aberto as competidoras do sexo feminino de qualquer idade 

Categoria família: serão considerados esposos, enteados, pais e filhos, avos, 

irmãos, meio irmãos, tios, sobrinhos e primos 

Categoria jovem: para competidores ate 18 anos de idade 

https://www.abqm.com.br/app/webroot/documentos/1.9_reg_comp_abqm_abril_2020_rev.pdf
https://www.abqm.com.br/app/webroot/documentos/1.9_reg_comp_abqm_abril_2020_rev.pdf
https://www.abqm.com.br/app/webroot/documentos/1.9_reg_comp_abqm_abril_2020_rev.pdf
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2.1 DAS INSCRICOES 

- As inscrições terão o valor de R$ 100,00 a dupla na categoria aberta e 
R$ 60,00 a dupla nas demais categorias (feminina, familia e jovem). 

- As inscrições deverão ser realizadas na semana do evento, sendo encerradas as 20:00 horas 
do dia 16 de junho 2021. 

 

- As inscrições realizadas após o encerramento, ficarão fora do sorteio e as 

duplas correrão no início de cada categoria. 

- Cada competidor poderá fazer no maximo 16 inscrições por categoria e 

no máximo 4 com a mesma dupla. 

- Observação: os competidores da categoria aberta que fizerem o pacote 
completo e realizar o pagamento antecipado até o dia 16 de junho, terão um 
desconto de cem reais; ou seja 16 inscrição R$ 700,00. 

- Será iniciado pela categoria aberta, seguido das categorias feminina, família e 

jovem. 

- Inscrições serão realizadas através do grupo de WhatsApp, com a pessoa 

responsavel pelas inscrições, na semana do evento se encerram dia 16 às 21:00h. 

 
2.2 DO TEMPO E CLASSIFICATORIA 

- categoria aberta 60 segundos, demais categorias 90 segundos. As categorias 
aberta e feminina terão classificatória, sendo os 10 (dez) menores tempos de 
cada categoria para a final. 
As categorias família e jovem não terão classificatória, vencem as duplas com o 

maior número de bois e menor tempo, recebendo a premiação até o terceiro lugar. 

Conforme a classificação do tempo dos competidores/ categoria (10 

duplas/categoria), o tempo de corte poderá baixar. 

Não há limite de classificação por competidor, apenas por dupla. 

 
Na final das categorias Aberta e Feminina não será zerado o tempo. Será somado 

os tempos da classificatória e final, vencendo as 3 duplas de cada categoria com o 

menor tempo. Não será computada a dupla que receber SAT. Mesma dupla poderá 

ir com no máximo dois tempos para a final, porém poderá receber apenas uma 

premiação. 

 
2.3 PREMIAÇÃO: 

 

Categoria Aberta 

Premiação fixa a ser paga se atingir a quantidade minima de 150 inscrições, 
caso contrário será pago em porcentagem de inscrições, revertendo 50 % do 
valor arrecadado: 

 
1° Lugar – R$2.000,00 ou 40% + Fivela 

2° Lugar - R$ 1.500,00 ou 30%  

3° Lugar – R$1.000,00 ou 20%  
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4° Lugar – R$600,00 ou 10% 

5° Lugar – R$500,00 (Reservado dupla de cavalos pantaneiros) 

6° Lugar – R$400,00 (Reservado dupla de cavalos crioulos)  

 
Obs: Para os prêmios reservado cavalo pantaneiro e crioulo 5°,6° lugar não 
haverá final, ganhará tempo mais baixo na classificatória. Caso esteja entre os 10  
 
classificados poderão correr a final e ganhar os demais prêmios. 

 
Categorias feminina, familia e jovem 

Será revertido 50 % do valor arrecadado nas inscrições em cada categoria, nas 
seguintes porcentagens: 

 

Premiação por cada categoria 

1º Lugar – 50 % + Fivela  

2º Lugar – 30% 

3º Lugar – 20 % 

 
6. DISPOSICOES GERAIS 

• a boiada deverá ser trocada a cada bateria de 20 inscrições 

• as inscrições deverão ser realizadas através de sorteio 

• se algum competidor bater em algumas das reses ou deliberadamente em 

seu animal, será cortada a sua inscrição (Regras oficiais ABQM) 

• não será permitido a participação de animais com ferimentos, ou animais 

feridos com espora ou embocaduras, podendo a dupla ter sua passada 

considerada SAT (sem aproveitamento técnico) 

• poderá a passada ser considerada SAT se qualquer um dos competidores da 

dupla adentrar a pista, sem estar trajado corretamente (camisa de manga 

longa abotoada no punho e por dentro da calca, calca, chapéu, cinto e bota ou 

botina). 

• o competidor após chamado pelo locutor tem um tempo máximo de 30 

segundos para adentrar na pista 

• todo competidor ao se inscrever deverá ter conhecimento e cumprir fielmente o 
presente regulamento, bem como reconhecer que o juiz e a autoridade máxima 
da prova, devendo a ele se relacionar com respeito e aceitar seu julgamento 

e de responsabilidade das duplas inscritas e de seus representantes legais no caso 
de menores, eventuais danos ou prejuízos de qualquer natureza, decorrentes de 
acidentes e de outras espécies dentro ou fora da pista, causadas pelos 
participantes, seus animais, veículos, convidados, sem quaisquer 
responsabilidades dos organizadores do evento 

• em ocorrência de pane da fotocélula, durante a passada de uma dupla, a 

mesma será dado o direito de passar novamente no final da bateria 

• os competidores ficam comprometidos com a prova, tão logo adentrem a pista 

e podem parar e solicitar a decisão do juiz nos seguintes casos, antes de 



@SEMANADOCAVALO       @HARASTWINBROTHERS 
 
 
 

   

cruzar a linha imaginaria entre os currais: animal ferido ou imprestável no meio 

da boiada, animais desgarrados da boiada na saída da dupla anterior, 

numeração ilegível) 

• uma vez que qualquer um dos competidores começar a trabalhar com os 

bois e cruzar a linha imaginaria, a passada será considerada válida, não 

sendo aceito desculpas, justificativas ou interrupções. 
 

RESERVAS DE BAIA PRÉ MONTADAS 

 
 

Valor da Baia pré montada (BAIA VERDE) = R$ 330,00  
 
As reservas de baias se encerram conforme durar o estoque. Somente 100 baias. Liberadas, não 
há espaço. Não haverá piquetes. 
 
As baias só serão liberadas se estiverem pagas e baixadas no Sistema, portanto enviem seus 
comprovantes de depósito com antecedência para o responsável do setor.  
 
O usuário deverá portar seus comprovantes de depósito nos dias de Prova para consulta e 
apresentação na secretaria caso necessário. 
 
Baia reservada e baia paga, não será devolvido o dinheiro. 

O evento será documentado em fotos, caso algum competidor não queira que sua imagem seja 
divulgada deverá fazê-lo por escrito. 

CÓDIGO DE CONDUTA 

Em todos os esportes eqüestres o cavalo tem que ser considerado a figura mais importante. O 
bem estar do cavalo tem que estar acima da necessidade dos organizadores, patrocinadores e 

Oficiais. Todo manejo e tratamento veterinário têm que assegurar a saúde e o bem estar do 
cavalo. Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança têm que ser 
incentivados e mantidos em qualquer situação. Durante o transporte, adequadas provisões têm 
de ser providenciadas para assegurar a ventilação, alimentação (bebida, comida), e manter as 
condições de saúde do organismo do cavalo. Tem que se dar ênfase na crescente educação e 

treinamento, nas práticas eqüestres e na promoção de pesquisas científicas da saúde eqüina. No 
interesse do cavalo, a aptidão e competência do cavaleiro têm que ser consideradas como 

essenciais. Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o cavalo como um “ser 
vivo” e não podem incluir qualquer técnica considerada como abusiva. As Associações Nacionais 
têm que estabelecer controles adequados para que todas as pessoas de sua jurisdição respeitem 

a segurança do cavalo. As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte 
eqüestre a respeito da saúde e segurança do cavalo têm que ser aderidas não só nos concursos 

Nacionais e Internacionais, mas também nos treinamentos. As regras e regulamentações das 
competições têm que ser revisadas constantemente para garantir sempre a segurança. 
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DISCIPLINA 

Serão considerados atos e infrações disciplinares: 
Qualquer atitude e/ou comportamento antidesportivo; 
Comportamento perturbador da ordem que possa afetar a segurança, competitividade, ou o bom 
andamento do Evento; 
Infringir Regras e Regulamentos; 
Incitar competidores ou público em geral; 
Cometer maus tratos a animais em qualquer parte do Recinto do Evento; o competidor estará 
automaticamente expulso do evento. 
Proferir gestos e/ou palavrões e/ou ofensas; 
Praticar agressões e/ou provocações; 
Denegrir a imagem dos organizadores e dos realizadores do Evento; 
Consumo ou porte de entorpecentes em qualquer parte do Recinto.                                                                                 
Proibido a entra de bebidas e alimentos.     

O Haras Twin Brothers não se responsabiliza e está isento de qualquer tipo de acidente que 
venha a ocorrer dentro ou fora do Recinto com animais, competidores, pessoas ou bens 
materiais. 
Desde já todos os competidores assumem o conhecimento total sobre Regras e Regulamentos 
utilizados nesta Prova, portanto nenhum competidor poderá alegar desconhecimento ou falta de 
entendimento sobre Regras e Regulamentos de Prova e Competição, assim como, de condutas 
pessoais e desportivas.    
O regulamento pode sofrer alterações. Proibida a entrada de bebidas e comidas. Caso ocorra 
situações não citadas neste regulamento serão julgados pela comissão organizadora e juiz. 

SEGUIREMOS RIGOSAMENTE NORMAS DE PREVENÇÃO AO 

COVID-19! PROIBIDA A PRESENÇA DE PUBLICO! 

 

 

Marco & Caê Póvoas 

Comissão                                                                                           

organizadora 


