
 
REGULAMENTO DA 1º PROVA OFICIAL DE TRÊS TAMBORES –   

FAZENDA SANTA ROSA 
 
(Regulamento de uso exclusivo da organização) 
Data: 20/08 – Sábado e 21/08 - Domingo 
Local : Fazenda Santa Rosa 
Horário: A partir das 16:00hrs.  
 

PARA ENTRADA DE ANIMAIS NO EVENTO 
 
Serão exigidos na portaria do evento pela equipe da ADAF os exames de Mormo e Anemia, 

além do GTA (guia de transito animal). 

 

DAS INSCRIÇÕES:  

www.sgpsistema.com  
 
A taxa de inscrição será por conjunto: (Competidor + Cavalo) 
- Categoria Tira Teima: Valor de R$ 250,00  (duzentos e cinquenta) reais; 
PACOTES:  
2 passadas: R$ 350,00 (trezentos) reais; 
3 passadas : R$ 400,00 (quatrocentos) reais; 
- Categoria Feminina e Aberta : Valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais; 
- Categoria Kids, Amador Principiante, Jovem e Amador : Valor de R$ 150,00 ( cento e 
cinquenta) reais; 
- Categoria Test Horse: Valor de R$ 50,00 reais. 
 
- INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 19/08 AS 20 HORAS. POSTERIOR A ESSE HORÁRIO 
SERÁ COBRADO UMA TAXA DE R$ 50,00 REAIS. 
- NO ATO DA INSCRIÇÃO O COMPETIDOR PODERÁ SE INSCREVER COM QUANTOS ANIMAIS 
QUISER, RESPEITANDO O CRITÉRIO QUE UM ANIMAL SÓ PODERÁ SE APRESENTAR COM NO 
MÁXIMO QUATRO PASSADAS POR DIA. 
- O CAPACETE É OBRIGATÓRIO ATÉ 12 ANOS E ACONSELHAVEL AOS DEMAIS. 
 

DO PAGAMENTO 
PIX 
CPF: 455.962.122-53 
EDNEY MARQUES RICARDO 
OBRIGATÓRIO O ENVIO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL -  
Caroline Andressa – 92 984549082 
Gabriela Duarte – 92 992170792 
 

http://www.sgpsistema.com/


 

 ORDEM DAS CATEGORIAS: 
 
Sábado (20/07) 
Teste Horse  
Tira-Teima 
Kids 
Amador Principiante  
 
Domingo (21/07) 
Teste Horse 
Jovem 
Amador 
Feminina  
Aberta  
 

 
- CATEGORIAS 
 
Estarão à disposição dos competidores as seguintes categorias, conforme se enquadrem em 
suas especificações e requisitos. 
 
TESTE HORSE (20 e 21/07) 
- Peso Livre; 
- Ambos os sexos; 
- Idade livre; 
- Uma passada por conjunto – o competidor tem direito a adquirir até três passadas, no ato da 
inscrição. 
 
 
TIRA- TEIMA (20/08) 
- Peso Livre; 
- Ambos os sexos; 
 - Uma passada por conjunto – o competidor tem direito a adquirir até três passadas, no ato da 
inscrição. 
 
 
KIDS (20/08) 
- Peso Livre; 
- Ambos os sexos; 
- Competidores que tenham idade até 11 anos e 11 meses; 
- Duas passadas por conjunto. 
 
 
JOVEM (21/08) 
- Peso Livre; 
- Ambos os sexos; 
- Competidores que tenham idade de 12 a 18 anos; 
- Duas passadas por conjunto. 
 
 



 
 
 
 
AMADOR (21/08) 
- Peso Livre; 
- Ambos os sexos; 
- Competidores que tenha idade acima de 19 anos; 
- Exclusiva para competidores que não correm categorias que pontuam para campeonatos, 
não profissionais e não sejam treinadores ou vivam do cavalo. 
- Duas passadas por conjunto. 
 
 
AMADOR PRINCIPIANTE (20/08) 
-  Peso Livre; 
- Ambos os sexos; 
- Idade livre; 
- Exclusiva para não profissionais e iniciantes; 
- Menos de 1 ano no esporte da modalidade de Três Tambores. 
- Duas passadas por conjunto. 
 
 
FEMININA (21/07) 
- Peso livre; 
- Exclusiva para competidoras do sexo feminino; 
- A partir de 12 anos; 
- Duas passadas por conjunto. 
 
 
ABERTA (21/07) 
- Peso livre; 
- Ambos os sexos; 
- A partir de 12 anos; 
- Duas passadas por conjunto. 
 
 

PREMIAÇÃO 
 

TIRA-TEIMA 
1D  
1º - 1 Sela +  troféu + medalha + R$ 1.500,00 reais. 
2º - medalha + R$ 800 reais. 
3º - medalha + R$ 500,00 reais. 
2D 
1º - troféu + medalha + R$ 700,00 reais. 
2º - troféu + medalha + R$ 600,00 reais. 
3º - medalha + R$ 400,00 reais. 
 
 
KIDS 
1º LUGAR: troféu + medalha + R$ 700,00 reais. 



2º LUGAR: troféu + medalha + R$ 500,00 reais. 
3º LUGAR: medalha + R$ 400,00 reais. 
 
AMADOR PRINCIPIANTE 
1º LUGAR: 1 bicicleta + troféu + medalha + R$ 600,00 reais. 
2º LUGAR: troféu + medalha + R$ 500,00 reais. 
3º LUGAR: medalha + R$ 300,00 reais. 
 
JOVEM  
1º LUGAR: troféu + medalha + 50% das inscrições. 
2º LUGAR: troféu + medalha + 20% das inscrições. 
3º LUGAR: medalha + 10% das inscrições. 
 

               AMADOR 
1º LUGAR: troféu + medalha + R$ 1000 reais. 
2º LUGAR: troféu + medalha + R$ 600,00 reais. 
3º LUGAR: medalha + R$ 500,00 reais. 
 
FEMININA 
1º LUGAR: Tratamento Estético + troféu+ medalha + R$1.200,00 reais. 
2º LUGAR: Tratamento Estético + troféu +  medalha + R$ 800,00 reais. 
3º LUGAR: medalha + R$ 600,00 reais. 
 
ABERTA 
1º LUGAR: 1 bicicleta + troféu + medalha + R$ 1.300,00 reais. 
2º LUGAR: troféu +  medalha + R$ 900,00 reais. 
3º LUGAR: medalha + R$ 600,00 reais. 

 

 Em relação as categorias com premiação fixa, exceto o Tira-Teima, a premiação será 
cumprida se houver o mínimo de 5 competidores por categoria. Caso contrário, será 
estilo bolão ( 50% das inscrições para o primeiro lugar, 20%  para o segundo e 10% 
para o terceiro).  

 Prêmios como sela, bicicleta, tratamento estético e mais, seguem normal, 
independente da quantidade de competidores nas categorias.  

 Categoria Tira-Teima segue com premiação fixa, sem depender da quantidade de 
competidores. Em relação ao TIRA-TEIMA, nossos “Ds” será de 0,800ms. 

                      
 

IMPORTANTE: Disponibilizaremos um espaço na Fazenda Santa Rosa caso algum competidor 
queira que seu animal passe a noite, além de trailer, carros e caminhões, durante os dois dias 
de prova. 
 

Observações 
- O competidor será classificado por seu tempo (FOTO CÉLULA). Se durante a prova o 
competidor derrubar o tambor, serão acrescentados 05 (cinco) segundos em seu tempo por 
cada tambor no chão. 
- SAT (SEM APROVEITAMENTO DE TEMPO) em caso de erro de percurso, diminuição drástica 
de velocidade ou SANGRAMENTO.  
- Em caso de SAT por sangramento na primeira passada, o competidor poderá retornar para a 
próxima, AO MENOS QUE O ANIMAL APRESENTE SANGRAMENTO OCORRIDO DURANTE A 



PROVA DEVIDO O MAL USO DE ARREIO DE BOCA, NARIZ OU ESPORA. Nesse caso o animal não 
poderá mais correr.  
- O juiz de pista ou a Comissão tem autoridade dentro e fora de pista para desclassificar o 
competidor em caso de desacato ou outro eventual problema causado pelo competidor. 
- Em caso de falha na fotocélula, o competidor será autorizado a apresentar-se novamente no 
final da respectiva categoria.  
 

 
Desempate  
Em caso de empate dos melhores tempos dos conjuntos, será feito a somatória com a segunda 
passada dos mesmos. 
 

Do traje  
O competidor deverá se apresentar na pista com camisa de manga comprida abotoada e por 
dentro da calça, cinto (opcional) e boné, chapéu ou capacete. Caso o competidor não esteja 
trajado de acordo com o exposto acima, será considerado SAT ( Sem Aproveitamentos 
Técnicos ).  
 

Do animal:  
O competidor terá que apresentar todos os exames do seu animal em dia exigido pelo 
veterinário. Exames de Mormo, Anemia e GTA. 
 

SAT (SEM APROVEITAMENTO TÉCNICO) 
a) Queda do cavaleiro no percurso;  
b) Erro de percurso; 
c) Chicotear, esporear ou bater de qualquer forma à frente da barrigueira do animal; 
d) O animal que apresentar sangramento visível em qualquer parte do corpo a qualquer 

momento da competição. Eliminado das passadas seguintes. 
e) Não se apresentar na inspeção; 
f) Não retirar a embocadura do animal quando solicitado; 
g) Ultrapassar o tempo de um minuto para iniciar sua apresentação, o que vale para 

todas as categorias; 
h) Diminuir propositalmente a velocidade de seu animal, caracterizando a desistência da 

prova; 
i) Usar trajes em desacordo com o regulamento; 
j) Usar produtos tópicos que mascarem qualquer ferimento ( ünguento, pomadas, etc); 
k) Competir preso à sela ou ao animal, exceto deficientes físicos ou especiais. 
l) Mesmo em caso de SAT no percurso, é obrigatório a inspeção do animal dentro ou 

fora da pista. 
 
INFORMAÇÕES:  
 
Caroline Andressa – 92 984549082 
Gabriela Duarte – 92 992170792 
 
Organização à disposição para dúvidas, informações e mais.  
 


