
2º SÓ PRA ELAS DE TRÊS TAMBORES HARAS ETERNAL PEPPYDUN 
 
DATA: 04 E 05/02/22, não oficializado pela ABQM, regido pelo SGP.  
 
ABERTO A TODAS AS RAÇAS. 
 
 
CATEGORIAS:    RODEIO MIRIM MISTO (ATÉ 10 ANOS – idade real) 
        RODEIO INFANTIL MISTO (DE 11 A 14 ANOS – idade real) 
        RODEIO MASCULINO (QUALQUER IDADE, PESO  75KL) 

      RODEIO FEMININO ( QUALQUER IDADE, PESO MIN. 65KL) 
                           
                            TIRA TEIMA 
 
                            ESCOLINHA PRO LIGHT 
        ESCOLINHA MIRIM (ATE 13 ANOS) 
        ESCOLINHA JOVEM (14 A 18) 
        ESCOLINHA ADULTO 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 

QUINTA FEIRA, 03/02 SEXTA FEIRA, 04/02 SÁBADO, 05/02 
Entrada de animais 
 
18:00 TEST HORSE 
 
TREINOS NA PISTA DE 
COMPETIÇÃO ATE AS 
16:30 HRS 

  14:00  TEST HORSE 
 
  18:00  ABERTURA 
              CLASSIF. MASC. 
              CLASSIF. MIRIM 
              CLASSIF. INFANTIL 
              CLASSIF. FEM. 

 
 

09:00   TEST HORSE  
             CLASSIF. MASC. 
             CLASSIF. MIRIM 
             CLASSIF. INFANTIL 
             CLASSIF. FEM 

 
14:00   TEST HORSE  
             TIRA TEIMA 
             ESCOLINHA PRO LIGHT 
             ESCOLINHA MIRIM 
             ESCOLINHA JOVEM 
             ESCOLINHA ADULTO 
 
             FINAIS MIRIM 
                          INFANTIL 
                          MASCULINO PRATA 
                          FEMININO PRATA 
                          MASCULINO OURO 
                          FEMININO OURO         

 
 



 
PREMIAÇÃO: 

 
CATEGORIA VALOR DE INSCRIÇÃO PREMIAÇÃO 
TEST HORSE  50,00  
RODEIO MIRIM MISTO 100,00 

70,00 (OUTRO CONJ 
MESMO CAVALEIRO) 

70% RATEIO 

RODEIO INFANTIL MISTO 120,00 
90,00 (OUTRO CONJ 
MESMO CAVALEIRO) 

70% RATEIO  

RODEIO FEMININO 
RODEIO MASCULINO 

260,00 
210,00 (OUTRO CONJ 
MESMO CAVALEIRO) 

5.900,00 OURO 
2.900,00 PRATA 

TIRA TEIMA  150,00  5.100,00 
ESCOLINHA PRO LIGHT 90,00  70% RATEIO 
ESCOLINHA ADULTO/JOVEM 90,00 70% RATEIO  
ESCOLINHA MIRIM 90,00 70% RATEIO  

 
 

DISTRIBUIÇÃO DA PREMIAÇÃO: 
 

RODEIO MIRIM E INFANTIL:  
 
1º - 35% + FIVELA 
2º - 30% + TROFÉU 
3º - 20% + TROFÉU 
4º AO 10º - MEDALHAS 
 
 
RODEIO FEMININO E RODEIO MASCULINO  
 
FINAL OURO FINAL PRATA REPESCAGEM 
1º   2.000,00 + FIVELA 
2º   1.000,00 + troféu 
3º      700,00 + troféu 
4º      500,00 + medalha 
5º      400,00 + medalha 
6º      300,00 + medalha 
7º      250,00 + medalha 
8º      250,00 + medalha 
9º      250,00 + medalha 
10º    250,00 + medalha 

1º   800,00 + FIVELA 
2º   500,00 + troféu 
3º   400,00 + troféu 
4º   300,00 + medalha 
5º   250,00 + medalha 
6º   200,00 + medalha 
7º   150,00 + medalha 
8º   150,00 + medalha 
9º   150,00 + medalha 
10º 150,00 + medalha 

SORTEIO BAIA 
 
 
 

     Até 20 competidores, 70% do rateio (60% 5 primeiros Ouro, 40% 5 primeiros Prata). 
     De 21 a 30 competidoras, premia-se os 5 primeiros de cada final conforme tabela acima. 
     De 31 competidoras em diante, integralmente conforme tabela acima. 



 
TIRA TEIMA: 
 

 1D 2D 3D 4D 
1º 1.000,00 500,00 500,00 500,00 
2º 600,00 300,00 300,00 300,00 
3º 500,00 200,00 200,00 200,00 

     Minimo de 35 competidores. 
     De 20 até 34 competidores: 900,00 (1d), 700,00 (2,3 e 4d) 
     Até 20, rateio 70% - 3d 

 
 
ESCOLINHAS: 
 
De 01 a 04 competidores: 1º 100%  
De 05 a 10 competidores:  1º 60% 
       2º 40% 
De 11 a 15 competidores: 1º 50% 
                                                2º 30% 
       3º 20% 
16 em diante: 1º 30% 
                          2º 25% 
      3º 20% 
                          4º 15%  
                          5º 10% 

 
 

MEDALHAS ATE O 10º PARA ESCOLINHA MIRIM 
MEDALHAS ATÉ O 5º PARA ESCOLINHA JOVEM, PROLIGHT E ADULTO 

 
 

REGULAMENTO RODEIOS: 
 

RODEIO MIRIM: 
 

• RODEIO MIRIM SERÁ MISTO, MENINAS E MENINOS ATE 13 ANOS.  
 

• Todos os competidores mirins disputarão a final. 
 

• Será somado o menor tempo das classificatórias mais o tempo da 
final para classificação final.  
 

• Sexta-feira (18:00) e sábado (9:00) serão as classificatórias.  
 

• Todas os competidores terão direito a UMA passada na 
classificatória de sexta e UMA passada na classificatória de sábado. 



 
• A ordem de entrada das classificatórias será definida por sorteio 

tanto na sexta quanto no sábado. A ordem de entrada das finais 
seguirá do maior para o menor tempo.  
 

• Reparo de 5 em 5. 
 

• NÃO será permitido trocar de animal, sendo a inscrição válida para 
a conjunto. Nenhum animal pode correr com duas competidoras 
diferentes.  

 
• Traje completo – chapéu (BONE PARA OS MENINOS SERÁ 

PERMITIDO), camisa de botão ou body de manga comprida, calça e 
bota. Cinto opcional. 

 
• O animal não pode, em hipótese alguma, apresentar qualquer tipo 

de sangramento ou manqueira após suas passadas. 
 

• É obrigatório entrar no podium para receber a premiação. Caso 
contrário não receberá a premiação em dinheiro. 

 
 

RODEIO FEMININO: 
 

• RODEIO SERÁ EXCLUSIVO PARA O SEXO FEMININO, QUALQUER 
IDADE, PESO MINIMO 65 QUILOS. 
 

• Sexta-feira (18:00) e sábado (9:00) serão as classificatórias para 
definição das finais ouro e prata.  
 

• A ordem de entrada das classificatórias será definida por sorteio. A 
ordem de entrada das finais seguirá do maior para o menor tempo.  

 
• Todas os competidores terão direito a UMA passada na 

classificatória de sexta e UMA passada na classificatória de sábado. 
 

• Reparo de 5 em 5.  
 

• Os 10 melhores tempos, de AMAZONAS diferentes, formarão a final 
Ouro. Na final Ouro não poderá uma mesma amazona entrar com 
dois conjuntos diferentes. 

 
• Do 11º a 20º de AMAZONAS diferentes (excluindo também as 

competidoras da final Ouro) formarão a final Prata. Na final Prata 
não poderá uma mesma amazona entrar com dois conjuntos 
diferentes. 



 
• As demais irão para a repescagem virtual e participarão do sorteio 

de 1 baias para as três próximas etapas DA COPA ETERNAL que 
ocorrerão em fevereiro, abril e junho de 2022. Baia pessoal e 
intransferível.  

 
• Para a classificação final, tanto da Ouro quanto da Prata, será feita 

média do menor tempo das classificatórias mais o tempo da final. 
 

• NÃO  será permitido trocar de animal, sendo a inscrição válida para 
o conjunto. Nenhum animal pode correr com duas competidoras 
diferentes.  

 
• Uma mesma competidora poderá fazer várias inscrições com 

animais diferentes mas só centra pra final ouro ou prata com 
apenas um. Os demais conjuntos com a mesma amazonas, não 
classificados, entram na repescagem e participam do sorteio 
mesmo que a competidora já tenha ganhado premiação com outro 
conjunto na Final Ouro ou Prata. 

 
• Traje completo – chapéu, camisa de botão ou body de manga 

comprida, calça e bota. Cinto opcional. 
 

• O animal não pode, em hipótese alguma, apresentar qualquer tipo 
de sangramento ou manqueira após suas passadas. 

 
• É obrigatório entrar no podium para receber a premiação. Caso 

contrário não receberá a premiação em dinheiro. 
 
 

RODEIO MASCULINO: 
 

• RODEIO SERÁ EXCLUSIVO PARA O SEXO MASCULINO, QUALQUER 
IDADE, PESO MINIMO 75 QUILOS. 
 

• Sexta-feira (18:00) e sábado (9:00) serão as classificatórias para 
definição das finais ouro e prata.  
 

• A ordem de entrada das classificatórias será definida por sorteio. A 
ordem de entrada das finais seguirá do maior para o menor tempo.  

 
• Todas os competidores terão direito a UMA passada na 

classificatória de sexta e UMA passada na classificatória de sábado. 
 

• Reparo de 5 em 5.  
 



• Os 10 melhores tempos, de conjuntos diferentes, formarão a final 
Ouro. Na final Ouro não poderá um mesmo cavaleiro entrar com 
dois conjuntos diferentes. 

 
• Do 11º a 20º de CAVALEIROS diferentes (excluindo também os 

competidores da final Ouro) formarão a final Prata. Na final Prata 
não poderá um mesm cavaleiro entrar com dois conjuntos 
diferentes. 

 
• Os demais irão para a repescagem virtual e participarão do sorteio 

de 1 baias para as três próximas etapas DA COPA ETERNAL que 
ocorrerão em fevereiro, abril e junho de 2022. Baia pessoal e 
intransferível.  

 
• Para a classificação final, tanto da Ouro quanto da Prata, será feita 

média do menor tempo das classificatórias mais o tempo da final. 
 

• NÃO  será permitido trocar de animal, sendo a inscrição válida para 
a conjunto. Nenhum animal pode correr com duas competidoras 
diferentes.  
 

• Um mesmo competidor poderá fazer várias inscrições com animais 
diferentes e correr apenas com um em alguma das finais. Os demais 
conjuntos com o mesmo cavaleiro, não classificados, entram na 
repescagem e participam do sorteio mesmo que o competidor já 
tenha ganhado premiação com outro conjunto na Final Ouro ou 
Prata. 
 

• Traje completo – chapéu ou boné, camisa de botão de manga 
comprida, calça e bota. Cinto opcional. 

 
• O animal não pode, em hipótese alguma, apresentar qualquer tipo 

de sangramento ou manqueira após suas passadas. 
 

• É obrigatório entrar no podium para receber a premiação. Caso 
contrário não receberá a premiação em dinheiro. 

 
 

REGULAMENTO DEMAIS CATEGORIAS: 
 

• TIRA TEIMA PESO LIVRE, UMA PASSADA. 
 
• Escolinhas regras Copa Eternal.  

 
• PISTA OFICIAL. 

 



 
CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 
• A abertura da pista de competição para treinos ocorrerá apenas na quinta-

feira. Lembrando que temos a pista de aquecimento que estará disponível e em 
condições de treino o tempo todo. 

 
• As reservas de baias e recintos começam no dia 27/01, quinta-feira, a 

partir das 10:00hrs. Disponíveis 17 baias de alvenaria internas do galpão e 62 
baias de alvenaria externas. 

 
• Baias - R$ 100,00. Após segunda-feira, 31/01, se não canceladas as 

reservas, seu pagamento é devido, independentemente do comparecimento. O 
pagamento pode ser feito junto com as inscrições. 
 
• Recintos para pernoite (curralzinho montado pelo responsável) – R$ 60,00 

(exceto garanhões). O pagamento pode ser feito junto com as inscrições. 
 
• As inscrições podem ser feitas sem acréscimo até quinta-feira, dia 04/02, 

devendo ser pagas e os comprovantes enviados até essa data. Após esse dia, 
acréscimo de R$20,00 nas inscrições, salvo test horse, tirateima e escolinhas, 
que podem ser feitas até o início da categoria desejada. Inscrições pagas não 
podem ser canceladas.  
 

 
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: 
LUCIANA SILVA CAPDEVILLE 
CNPJ 40.508.297/0001-15 
SICOOB, 756, AG 3175, CONTA 17431-9 
PIX 40.508.297/0001-15 
Enviar comprovantes via whapp para (31)999676149. 
• As premiações serão pagas via transferência ou pix na 

semana seguinte ao evento. 
 

• Casos omissos serão decididos pela organização do evento. 
 
 
• Mais informações com Luciana (31) 999676149 

                  Vionária (37) 999089577. 
 
 

• Obrigatórios exames de AIE, Mormo, Atestado sanitário e GTA 
• Veterinário responsável Amanda Sales, (31)999512780. 


