
2º CAMPEONATO SRNP 

Sociedade Rural do Noroeste do Paraná 

 

ETAPAS 

1 - 03 a 05 de junho de 2022 (50ª ExpoParanavaí) 

2 - Setembro 

3 - Dezembro 

4 - Março FINAL - (51ª ExpoParanavaí) 

 

CATEGORIAS 

* Test Horse 

* Classificatória Feminino 

* Classificatória Mirim até 12 anos  

* Jovem  

* Aberto 

 

- Classificatória FEMININO -  

 

Premiação Total: R$  

1º Lugar: R$3.500,00 9º Lugar: R$550,00 

2º Lugar: R$2.000,00 10º Lugar: R$400,00 

3º Lugar: R$1.200,00 11º Lugar: R$300,00 

4º Lugar: R$1.100,00 12º Lugar: R$300,00 

5º Lugar: R$1.000,00 13º Lugar: R$300,00 

6º Lugar: R$800,00 14º Lugar: R$300,00 

7º Lugar: R$700,00 15º Lugar: R$300,00 

8º Lugar: R$650,00  



 

1. O pacote de inscrição dará direito a uma (1) passada por conjunto na sexta-

feira, sábado e domingo. 

 

2. Peso mínimo: 65 kg 

 

3. Classificatória: Todas as competidoras correrão no primeiro dia da 

eliminatória, tendo direito a uma passada do pacote, podendo optar por uma 

passada extra por animal, valendo para classificação o menor tempo. Os 15 

menores tempos se classificarão para a noite (semifinal). As 5 menores 

somatórias (manhã + noite) se classificarão para a final. As competidoras não 

classificadas para a final correrão novamente na eliminatória do dia seguinte 

(1 passada), valendo o menor tempo, e os 15 melhores tempos se classificarão 

para a noite e assim, sucessivamente, até que se completem as 15 finalistas. 

 

4. A competidora que quiser baixar seu tempo terá que optar pelo descarte de 

sua vaga da final antes do início da classificatória do próximo dia. Deste modo, 

abre uma ou mais vaga (conforme os descartes) para final no dia corrente. 

 

5. No Domingo a semi-final será após a classificatória, com horário marcado e 

divulgado pela comissão no dia do evento.  

 

6. Não é permitido duas competidoras com mesmo animal. 

7. Pode haver troca de cavalo durante o evento, desde que o mesmo não esteja 

inscrito com outra competidora. 

 

8. A competidora poderá realizar mais de uma inscrição, desde que corra com 

animais diferentes, valendo 1 passada por animal, e uma passada extra caso 

optar. A competidora deve seguir a ordem de entrada sorteada com os devidos 

animais anunciados, se caso não respeitar a ordem será automaticamente 

desclassificada. 

 

9. A Sociedade Rural do Noroeste do Paraná e a comissão organizadora não 

são responsáveis por possíveis danos em veículos, bens materiais e animais. 

Sendo cada competidor responsável e estando ciente no ato da inscrição. 

 



10. Pista em más condições devido à chuva ou situações adversas: Após 

passar pela inspeção da Comissão de organizadora, e for avaliado que a pista 

não oferece condições para competir, a passada será adiada para o dia 

seguinte (classificatórias e semifinais). Se no dia seguinte, a pista ainda assim 

não apresentar condições, a etapa será cancelada. 

 

11. Em caso de maus tratos aos animais após a passada e/ou durante a 

permanência no evento a competidora será desclassificada. 

  

12. Desacato ao juiz, organização e demais competidores será desclassificada. 

 

• Inscrição e taxas Classificatória FEMININO: 

R$450,00 pacote até 27/05/2022 

R$500,00 pacote a partir de 28/05/2022. 

R$250,00 para o segundo cavalo. 

R$250,00 para correr diária. 

R$100,00 passada extra, (limite de 01 extra por animal/dia). 

R$150,00 BAIA (LIMITADAS) 

R$100,00 RECINTO (ir e voltar ou fazer piquete) 

 

- Classificatória MIRIM -  

1. O pacote de inscrição dará direito a uma (1) passada por conjunto na sexta-

feira, sábado e domingo. 

 

2. Peso mínimo LIBERADO. Uso de capacete OBRIGATÓRIO. Crianças até 

12 anos (feminino e masculino). 

 

3. Classificatória: Todos os competidores correrão no primeiro dia da 

eliminatória, tendo direito a uma passada do pacote, e podendo optar por uma 

passada extra por animal, valendo para classificação o menor tempo.  

Os 10 menores tempos se classificarão para a noite (semifinal).  

As 2 menores somatórias (manhã + noite) se classificarão para a final.  

Os competidores não classificados para a final correrão novamente na 

eliminatória do dia seguinte (1 passada e extra caso optar), valendo o menor 

tempo, e os 10 melhores tempos se classificarão para a noite. As 2 menores 



somatórias (manhã + noite) de sábado se classificarão para a final.  

No Domingo, os competidores não classificados para final correm novamente 

(1 passada do pacote e extra caso optar), valendo o menor tempo, e os 10 

melhores tempos se classificarão para a semifinal.  

A melhor somatória da semifinal de domingo se classifica para a final, 

totalizando 05 finalistas na categoria mirim. 

 

5. O competidor que quiser baixar seu tempo terá que optar pelo descarte de 

sua vaga da final antes do início da classificatória do próximo dia. Deste modo, 

abre uma ou mais vaga (conforme os descartes) para final no dia corrente. 

 

5. No Domingo a semi-final será após a classificatória, com horário marcado e 

divulgado pela comissão no dia do evento.  

 

6. Não é permitido dois competidores com mesmo animal. 

 

7. Pode haver troca de cavalo durante o evento, desde que o mesmo não esteja 

inscrito com outra competidora. 

 

8. O competidor poderá realizar mais de uma inscrição, desde que corra com 

animais diferentes, valendo 1 passada por animal, e uma passada extra caso 

optar. O competidor deve seguir a ordem de entrada sorteada com os devidos 

animais anunciados, se caso não respeitar a ordem será automaticamente 

desclassificada. 

 

9. A Sociedade Rural do Noroeste do Paraná e a comissão organizadora não 

são responsáveis por possíveis danos em veículos, bens materiais e animais. 

Sendo cada competidor responsável e estando ciente no ato da inscrição. 

 

10. Pista em más condições devido à chuva ou situações adversas: Após 

passar pela inspeção da Comissão de organizadora, e for avaliado que a pista 

não oferece condições para competir, a passada será adiada para o dia 

seguinte (classificatórias e semifinais). Se no dia seguinte, a pista ainda assim 

não apresentar condições, a etapa será cancelada. 

 

11. Em caso de maus tratos aos animais após a passada e/ou durante a 

permanência no evento a competidora será desclassificada. 

  



13. Desacato ao juiz, organização e demais competidores será desclassificado. 

 

• Inscrição e taxas Classificatória MIRIM: 

R$280,00 pacote (01 passada por dia) 

R$150,00 para o segundo cavalo. 

R$200,00 para correr diária. 

R$100,00 passada extra, (limite de 01 por animal/dia). 

R$150,00 BAIA (LIMITADAS) 

R$100,00 RECINTO (ir e voltar ou fazer piquete) 

 

PREMIAÇÃO MIRIM: 

Rateio de 60% da arrecadação com inscrições 

 - Até 15 competidores premia de 1º ao 3º lugar (50% 30% 20%) 

- Acima de 15 competidores premia até o 5º lugar (30% 25% 20% 15% 10%) 

 

• Inscrição Test Horse: 

R$80,00 por passada (máximo de até duas passadas por conjunto por dia). 

  

• Horários:   

Início com Test Horse ás X:00 hrs seguido da classificatória. 

 

A PISTA NÃO SERÁ LIBERADA PARA TREINO NOS DIAS DAS 

ELIMINATÓRAS, APENAS NO DIA ANTERIOR ao início do evento (5º feira). 

 

CATEGORIA - JOVEM UNIFICADO 

4.1 - R$200,00 - Taxa de Inscrição, uma passada por competidor 

durante o dia. 



4.2 - Premiação: Rateio de 60% da arrecadação com Inscrições 

4.3 - Até 15 competidores premia de 1º ao 3º lugar (50% 30% 20%) 

4.4 - Acima de 15 competidores premia até o 5º lugar (30% 25% 

20% 15% 10%) 

IDADE: De acordo com regulamento ABQM.  

 

CATEGORIA - ABERTO 

4.1 - R$240,00 - Taxa de Inscrição, uma passada por competidor 

durante o dia. 

4.2 - Premiação: Rateio de 60% da arrecadação com Inscrições 

4.3 - Até 15 competidores premia de 1º ao 3º lugar (50% 30% 20%) 

4.4 - Acima de 15 competidores premia até o 5º lugar (30% 25% 

20% 15% 10%) 

 

DOCUMENTAÇÃO: 

• GUIA DE TRANSITO (GTA) 

• EXAMES DE AIE E MORMO 

• CARTEIRA DE VACINA  

• ATESTADO DE SANIDADE 

- Este regulamento poderá sofrer alterações sem aviso prévio.  

Contato e informações: 

44 3424-2020 

44 99999-3394 

Informações sobre a ExpoParanavaí: www.expoparanavai.com 

Instagram: @expoparanavai 

http://www.expoparanavai.com/


2º CAMPEONATO SRNP
Sociedade Rural do Noroeste do Paraná

I etapa - 03 a 05 de junho
50ª ExpoParanavaí

INFORMAÇÕES/REGULAMENTO

IMPORTANTE:
*As inscrições das Classificatórias (Feminino e Mirim) serão aceitas SOMENTE até quarta-feira (01) às
10h00min (manhã) - o sistema será travado.

*Os pagamentos das inscrições da Classificatórias OBRIGATÓRIAMENTE deverão acontecer até
quarta-feira (01) até as 12h00min (meio dia). O comprovante deverá ser enviado para o Formulário no
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhW2X46oWROyyJ-uHQAIRqOFGq9irlRQvjx5f8vlvTe8EP4g/viewform?
usp=sf_link)

PIX (CNPJ: 78.197.613/0001-58 - Sociedade Rural do Noroeste do Paraná)

*Será disponibilizado Credenciamento (02) para competidora + treinador (ou acompanhante), e somente para as
categorias de CLASSIFICATÓRIA (Feminino e Mirim), as demais categorias NÃO terão direito (Não existe a
necessidade pois o parque estará aberto na programação destas categorias).

PROGRAMAÇÃO 3 TAMBORES - CATEGORIAS

SEXTA-FEIRA (03)
14:00 - TEST HORSE

- CLASSIFICATÓRIA MIRIM
- CLASSIFICATÓRIA FEMININO

20:30 - SEMI FINAL FEMININO (será após o Team Roping)

SÁBADO (04)
9:30 - TEST HORSE

- CLASSIFICATÓRIA MIRIM
- CLASSIFICATÓRIA FEMININO

20:00 - SEMI FINAL FEMININO (será antes do Team Roping)

DOMINGO (05)
9:00 - TEST HORSE
Em seguida - CLASSIFICATÓRIA Feminino e Mirim
Em seguida - GP ABERTO e JOVEM
Em seguida- Semi finais Feminino e Mirim

Final horário a definir.

*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO DEVIDO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO - 50ª EXPOPARANAVAÍ

*Será permitido treino na pista SOMENTE na quinta-feira assim que desmontados os bretes do
Rodeio. (Não será autorizado treino nos demais dias).


