
1ª PROVA DE TRÊS TAMBORES 

SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO 
02 E 03 DE SETEMBRO 

  

Cronograma 

  

SEXTA ÁS 08:00: 

  

TEST HORSE 

R$ 50,00 uma passada  

R$ 80,00 duas passadas  

  

MIRIM (0 a 12 anos até a data do evento) 

R$:200,00 (Duas Passadas) 

Traje Western Liberado 

Uso Obrigatório de Capacete 

Permitida a entrada do treinador. 

  

JOVEM(12 a 18 anos até a data do evento) 

R$ 250,00 (Duas Passadas) 

Permitida a entrada do treinador na pista 

Traje Western Liberado 

  

  

SABADO AS 13:00 

  

TEST HORSE  

R$ 50,00 uma passada  

R$ 80,00 duas passadas 

 



FEMININA R$: 280,00 (Duas Passadas) 

Peso: 65 Kg 

Traje Western liberado, obrigatório uso de boné ou chapéu 

  

 ABERTA R$: 320,00 (Duas Passadas) 

Peso Livre 

  

  

PREMIAÇÃO 

  

MIRIM: (0 a 12 anos)  

  

1º BICICLETA + TROFÉU  

2º 500,00 + MEDALHA 

3º 400,00 + MEDALHA 

 

 JOVEM: (12 a 18 anos) 

1º 1.300,00 + TROFÉU 

2º 750,00 +MEDALHA 

3º 550,00 + MEDALHA 

4º brinde + MEDALHA 

5º brinde + MEDALHA 

Premiação garantida acima de 15 competidores, caso contrário será rateio de 70% + 

troféu 

1º- 35%  

2°- 20%  

3º- 15% 

 

  

FEMININA: (65 KG) 



  

1º R$: 3.000 + FIVELA 

2º R$: 1.500,00 + TROFÉU  

3º R$: 1.000,00 + MEDALHA 

4º BRINDE + MEDALHA 

5º BRINDE + MEDALHA 

 

ABERTA: 

1º R$ 3.800 + FIVELA 

2º R$ 2.000 + TROFÉU 

3º R$ 1.500 + MEDALHA 

4° R$ 1.000 + MEDALHA 

5º BRINDE + MEDALHA 

 (A aberta terá a premiação fixa se caso atingir 30 inscrições, caso contrário será rateio 

de 70%)  

  

R E G U L A M E N T O 

  

Art.1 - A pista não será aberta para treinos. 

Art.2 - O competidor terá 1 min para iniciar sua passada após ser chamado pelo 

locutor. 

Art.3 - Se o competidor partir sem autorização do locutor, perde a passada. 

Art.4 - Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso o competidor avance a linha da 

fotocélula no inicio do percurso ele perde a passada. 

Art.5 - Cada tambor derrubado, tem acréscimo de 5 segundos. 

Art.6 - Se houver falha da fotocélula o competidor volta para o final da folha, ou logo 

em seguida. Se houver derrube, volta com o derrube. 

Art.7 - Reparo de pista: O reparo de pista será feito exclusivamente a cada 5 passadas. 

Art.8 - Será desclassificado o competidor cujo o animal apresentar maus tratos, assim 

como presença de sangue após a passada. 

Art.9 - Embocadura liberada. 



Art.10 - Cavalos com ou sem raça permitido a participação do evento. 

Art.11 - Em caso de empate a premiação poderá ser dividida ou disputada, a decisão 

cabe aos competidores. 

Art.12 - Termo de compromisso e responsabilidade: Todos os competidores e 

representantes legais, são responsáveis por seus animais, veículos, trailers, acessórios, 

etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de camping. Assumindo integralmente 

as responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes ou danos que possam 

acontecer com; competidor, animal, veículo, trailer e acessórios. 

Art.13 - Dois competidores de uma mesma categoria não poderão correr com o 

mesmo animal. 

Art.14- Erro de percurso, SAT. 

Art.15 - Os casos que por ventura não estiverem previstos nesse regulamento, serão 

julgados pela organização da prova. 

Art. 16- Caso cada categoria não atinja seu mínimo de inscritos será dividida a 

premiação em 70% do valor das inscrições. 

Art. 17- As baias serão no valor de 100,00 e será  permitido fazer piquete no local e 

será cobrado uma taxa de 50,00 reais pelo recinto. 

Art. 18-OBRIGATÓRIO EXAME DE MORMO + AIE + ATESTADO DE VACINAÇÃO + GTA 

*Art. 19-Os Brindes do feminino para 4° e 5° lugar será  uma sessão de ultrassom 

estético no valor de 200,00 reais. Caso a competidora não queira nos revemos o brinde 

!  

 

  

  

SOBRE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO: 

  

*INCRIÇÕES 

-As inscrições serão feitas através do SGP 

-Serão abertas a partir do dia 01 de agosto e fecharam dia 30 de agosto. 

  

*DADOS PARA PAGAMENTO 

  

CAIXA ECONÔMICA  



AGÊNCIA: 5103 

CONTA CORRENTE: 13237-8 

SAMARA FERNANDA 

PIX: 62995406963 

 

Mandar o comprovante para  

(64) 99232-3148! 


