


 
    

7º PROVA RANCHO SOBERANO 2022 

REGULAMENTO 3 TAMBORES 

 
 

LOCAL /DATA / HORÁRIO 

A 7º  Prova Rancho Soberano 2022 se realizará nos dias 13/05/22,14/05/22 e 
15/05/22 no Rancho Soberano, localizado na Cidade de Sorriso-MT. 

Horários de Início: Sexta-Feira:16:00 / Sábado: 08:00/ Domingo: 08:00 
 
 

CATEGORIAS 
 
 

TESTE HORSE: 

*Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos. 

*Todos os competidores podem participar dessa categoria. 

*O valor da inscrição é de R$ 80,00 uma passada e R$ 100,00 duas passadas. 

*Serão aceitas inscrições até o encerramento dessa categoria, desde 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. 
 
 

PUXADINHO: 

*Será obrigatório o uso de capacete para todos os competidores até 12 anos. 

*Competidores de até 7 anos hípicos podem participar dessa categoria. 

*Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 

*O valor da inscrição é de R$150,00. 

*O mesmo animal poderá dar no máximo (03) três passadas. 

*O competidor somente poderá ser puxado por outra pessoa, e é proibido que 
outra pessoa monte na garupa do cavalo do competidor. 



KIDS: 

*É obrigatório o uso de capacete por todos os participantes dessa categoria. 

*Competidores de 8 anos hípicos podem participar dessa categoria. 

*Poderá ser exigida a comprovação da idade por meio de documento de identificação. 

*O valor da inscrição é de R$ 200,00 (01) uma passada, podendo fazer (02) duas 
passadas no  valor de R$ 300,00. 

*O mesmo conjunto poderá fazer no máximo duas inscrições, podendo 
ganhar somente uma premiação. 

*O mesmo animal poderá dar no máximo (03) três passadas 

 
 
 

JOVEM A: 

*É obrigatório o uso de capacete por todos os participantes dessa categoria. 

*Competidores até 12 anos hípicos podem participar dessa categoria. 

*Poderá ser exigido comprovação da idade por meio de 
documentação de identificação. 

*O valor da inscrição é de R$ 250,00. 

*Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto pode fazer apenas (01) uma inscrição. 
 
 

JOVEM: 

*Será obrigatório o uso de capacete para os competidores até 12 anos. 

*Competidores até 18 anos hípicos podem participar dessa categoria. 

*Poderá ser exigido comprovação da idade por meio de documentação de 
identificação. 

*O valor da inscrição é de R$ 400,00 

*Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto poderá fazer apenas uma inscrição. 
 

*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. 



AMADOR: 

*Competidores de 19 anos hípicos acima, que não exerçam nenhum tipo de atividade 
remunerada relacionada à equitação, podem participar dessa categoria. 

*Poderá ser exigida comprovação da idade por meio de documentação de 
identificação. 

*O valor da inscrição é de R$ 250,00. 

*Cada inscrição da direito à (01) uma passada. 

*Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição. 
 
 

ABERTA: 

*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 de R$ 450,00 

*Cada inscrição da direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto pode fazer somente uma inscrição. 

*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. 

 
 

FEMININA: 

*Será obrigatório o uso de capacete para todas as amazonas até 12 anos. 

*Todas as amazonas podem participar dessa categoria. 

*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 de R$ 300,00. 

*Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto poderá fazer somente (01) uma inscrição. 

*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. 



POTROS: 

*Será obrigatório o uso de capacete para os competidores até 12 anos. 

*Potros do Futuro geração 2017. 

*O valor da inscrição é de R$ 250,00. 

*Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto poderá fazer somente (01) uma inscrição. 
 
 
 
 

DERBY: 

*Será obrigatório o uso de capacete para os competidores até 12 anos. 

*Podem participar dessa categoria animais que tenham 5 anos hípicos ou 
que ainda irão completar dentro do decorrente ano hípico (geração 2016). 

*O valor da inscrição é de R$ 250,00. 

*Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição. 

*A premiação sera 50% revertida do valor arrecadado.  

 

CAVALO INICIANTE: 

*Será obrigatório o uso de capacete para os competidores até 12 anos. 

*Podem participar dessa categoria animais que tenham 3 anos hípicos ou 
que ainda irão completar dentro do decorrente ano hípico (geração 2018). 

  *O valor da inscrição é de R$ 250,00. 

*Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição. 

*A premiação sera 50% revertida do valor arrecadado 

 

CAVALO CASTRADO: 

*Será obrigatório o uso de capacete para os competidores até 12 anos. 

*O valor da inscrição é de R$ 250,00. 

*Cada inscrição dá direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição 

*A premiação sera 50% revertida do valor arrecadado. 

 

 

 



 

 

GP SOBERANO:  

*Será obrigatório o uso de capacete para os competidores até 12 anos. 

*Todos os competidores podem participar dessa categoria. 

*Peso Livre. 

*O valor da inscrição é de R$ 300,00. 

*Cada inscrição da direito a (01) uma passada. 

*Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição. 

*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. 

 
 

TIRA TEIMA: 

*Será obrigatório o uso de capacete para os competidores até 12 anos. 

*Todos os competidores podem participar dessa categoria. 

*Peso Livre. 

*O valor da inscrição é de R$ 500,00 (01) uma passada ,podendo fazer ate (02) duas 
passadas R$ 580,00. 

*Cada conjunto pode fazer somente (01) uma inscrição. 

*Em caso de não haver competidores que preencham todas as premiações a 
mesma fica para a casa. 



ORDEM DE ENTRADA DAS CATEGORIAS: 
 
 
-  13/05 -Sexta ás 16h00 - Test Horse, Potro, Castrado, Cavalo Iniciante, GP 

SOBERANO 

- 14/05 - Sábado ás 08h00 - Test-Horse, Para- Atleta, Puxadinho, Kids, Jovem A, Jovem,               

Amador e Aberta. 

- 15/05 - Domingo ás 08h00 - Teste Horse, Derb, Feminina e Tira-Teima. 
 
 

INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas pelo SGP SISTEMA (Sistema de 

Gerenciamento de Provas), e o pagamento das mesmas após ser efetuado 

deverá ser comprovado via WhatsApp - (66) 99611-9941. Não será efetuada a 

devolução do valor das inscrições caso o competidor não corra, independente da 

justificativa. 

ATENÇÃO: TODOS OS COMPETIDORES, SEM EXCEÇÃO, DEVERÃO 

ESTAR COM SUAS INSCRIÇÕES PAGAS ANTES DO SORTEIO, CASO 

CONTRARIO, SUAS 

INSCRIÇÕES NÃO CONSTARAM NA LISTA DE LARGADA.. 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 

 

 

-Trajes: Camisa de manga longa (será permitido camisa polo somente para as 

categorias KIDS e JOVEM A), boné ou chapéu para os competidores que não 

estiverem de capacete. 

- Embocadura livre. 

- O chicote só pode ser utilizado na parte traseira do animal. 

- Não será permitido maus tatos, em relação aos animais dentro e fora da pista, 

ficando a cargo do juiz e organizadores da prova a interpretação de tais atos, 

cabendo a punição do competidor. 



- Nenhum tipo de sangramento será permitido. 

- Após a pista liberada o competidor tem até 60 segundos para largar sob pena 

de desclassificação sem direito a devolução do valor pago. 

- O reparo de pista será feito de 5 em 5 passadas. 

- Havera intervalo de almoço após a categoria Jovem A de (02) duas horas nos dia 

14/05 SÁBADO. 

- HAVERA INTERVALO DE (01) Uma hora apos a Categoria Feminina para 

iniciarmos o TIRA TEIMA. 

- Em caso de falha no equipamento da fotocélula, o competidor voltará para o final 

da categoria. 

 
- Todos os animais tem que se apresentar ao juiz ao final da passada 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 Para-Atletas, Puxadinho, Kids e Jovem A, ou 

competidores de 12 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 o mesmo, porém os 

competidores deverão voltar em pista para disputar o título de campeão ou 

decidirem entre si da forma que acharem melhor. 

- Demais regras serão definidas pela organização e juiz da prova. 

- É obrigatório a apresentação de exame negativo de anemia infecciosa 

equina, mormo, atestado de vacinação contra influenza. 

- É proibida a entrada de DISK BEBIDAS NO LOCAL. 

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. 


