REGULAMENTO Do 1º TREINÃO RANCHO DAS ESTRELAS DE TRES TAMBORES
(Regulamento de uso exclusivo da organização)
DATA: 24/09 a 25/09 de 2021
LOCAL: Ramal do Baiano s/n – Tarumã – HARAS AMAZON EQUUS
HORARIO: 16:30 (Horário Local)
DAS INSCRIÇÕES
A Taxa de inscrição será por conjunto: (Compe dor + Cavalo).
- Test Horse: Valor de R$ 50,00. (por passada)
- Potro (Geração 2017): Valor de R$ 100,00
- Categoria Kids: Valor de R$ 100,00.
- Categoria Infan l: Valor de R$ 150,00.
-Categoria Jovem: Valor R$ 160,00
-Categoria Amador: Valor R$180,00
- Categoria Feminina: Valor de R$ 220,00.
- Categoria Aberta: Valor de R$ 250,00
INCRIÇÕES A SE REALIZAR PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROVAS (SGP)
* INSCRIÇÕES ATÉ DIA 23/09/21 AS 18:00HRS
*INCRICOES NO DIA SERÁ COBRADO O VALOR DE R$100,00 EM CIMA DO VALOR DA
INSCRICAO.
*PAGAMENTO PODE SER REALIZADO POR TRANSFERENCIA BANCÁRIA OU ENTREGUE PARA
OS ORGANIZADORES.
*CANCELAMENTO DA INSCRICOES ATE O DIA 23/09 até as 17:00hrs, APÓS ESSA DATA NÃO
SERA FEITO A DEVOLUCAO DO VALOR.
- NO ATO DA INSCRIÇÃO O COMPETIDOR PODERÁ SE INSCREVER COM QUANTOS ANIMAIS
QUISER.
-O MESMO ANIMAL NÃO PODE CORRER 2X NA MESMA CATEGORIA (DO DIA). Exemplo: Se o
mesmo animal correr 2x em categorias diferentes na sexta, ele (o mesmo) poderá correr no
sábado mais 2 categorias diferentes)
NO ATO DA INSCRIÇÃO:
- INFORMAR: Categoria, Atleta e Animal e nas categorias Kids e Jovem documento de
comprovação de idade.
DADOS PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA OU DEPOSITO BANCARIO:
BANCO BRADESCO:
Agência 3739
Conta 17493-9
Jose Felizardo de Souza Júnior
CPF 679780452-34 (pix)
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BANCO ITAU
Agencia-7221
Conta -15417-7
Fabiana Libório Felizardo de Souza
CPF 827.788.762-00 (Pix)

- A CATEGORIA SÓ SERÁ REALIZADA COM O NÚMERO MÍNIMO DE 5 COMPETIDORES E A
PREMIAÇÃO DIVULGADA COM NO MÍNIMO 10 COMPETIDORES.

DA ORDEM DE ENTRADA
1º DIA (24/09)
-Test Horse
-Kids
-Infan l
-Amador
2º DIA (25/09)
-Test Horse
-Potro
-Feminina
-Jovem
-Aberta

DA PREMIAÇÃO:
CATEGORIAS

1º

2º

3º

KIDS (R$ 1.000)

500,00

300,00

200,00

POTRO (R$ 1.000)

500,00

300,00

200,00

INFANTIL (R$1.500,00)

750,00

450,00

300,00

JOVEM (R$ 1.600,00)

800,00

480,00

320,00

AMADOR (R$2.000)

1.000,00

600,00

400,00

FEMININA
(R$2.500,00)

1.250,00

750,00

500,00

ABERTA (R$ 3.000,00)

1.500,00

900,00

600,00

Categoria Test Horse: Medalhas do 1º ao 3º e demais categorias Troféu e Medalhas.
DESEMPATE:
Em caso de empate dos melhores tempo dos conjuntos, será feito a somatória com a segunda
passada dos mesmos.
DO TRAJE
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O compe dor 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 compe dor não esteja trajado de acordo com o exposto acima, será considerado SAT
(Sem Aproveitamentos Técnicos).
O treinador que for acompanhar seu atleta na pista (Kids, Infan l, Test Horse e Amador) deverá
se apresentar com camisa de manga comprida abotoada e por dentro da calça.
Na categoria Kids o uso de capacete é obrigatório.

DO ANIMAL:
O compe dor terá que apresentar todos os exames do seu animal em dia exigido pelo
veterinário presente nos dias de prova. Exames de Mormo, Anemia e GTA. (Guia Transporte
Animal).
Caso o animal apresente algum ferimento ou corte antes de entrar na pista, o compe dor
deverá informar ao juiz ou o scal de prova, para que o Juiz decida se este animal poderá ou
não correr.
O animal será avaliado por um (JUIZ), na entrada e saída da pista, onde não poderá apresentar
nenhum ferimento ou sangramento ocorrido durante a prova, devido o mal uso de Arreio de
boca ou esporas.
OBSERVAÇÕES:
- Cada compe dor terá direito a até 2 passadas. (Menos a categoria Teste horse)
- Na categoria Teste Horse o compe dor terá até 1 minuto (60s) a contar após passar na
Fotocelula para apresentar a pista ao animal, nalizando seu tempo após voltar do retorno da
fotocélula.
- O compe dor será classi cado por seu tempo (FOTO CÉLULA), se durante a prova o
compe dor derrubar o tambor, serão acrescentados 05 (cinco) segundos em seu tempo por
cada tambor que for derrubado.
- SAT, em caso de erro de percurso, diminuição drás ca de velocidade, correção do animal
dentro da pista (SEM APROVEITAMENTO DE TEMPO.), ou sangramento.
- Não é permi do bater (com a mão, chicote, boné ou qualquer item) na frente do animal ou
na cabeça. Caso isso ocorra o compe dor será desclassi cado da prova.
- Os tempos serão anunciados pelo locutor assim que o juiz de pista avaliar o compe dor e o
animal.
- Manejo será realizado a cada 5 passadas.
- Em todas as etapas, será obrigatório ter tambor de ferro de 200 litros.
- É proibido colocar qualquer material líquido ou sólido dentro dos três tambores.
- O juiz de pista ou a Comissão tem a autoridade dentro e fora da pista para desclassi car o
compe dor em caso de desacato ou outro eventual problema causado pelo compe dor ou
qualquer pessoa diretamente ligada a ele ou à Direção da Organização.

CATEGORIAS
Estarão à disposição dos compe dores as seguintes categorias, conforme se enquadrem em
suas especi cações e requisitos.
I — TEST HORSE –
a) Peso Livre
b) Ambos os sexos
c) Uma passada por conjunto (60s)
II – INFANTIL –
a) Peso Livre;
b) Ambos os sexos;
c) Idade até os 13 anos e 11 meses;
d) Duas passadas por conjunto
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lll— KIDS—

a) Idade até 10 anos
b Uso de Capacete Obrigatório.
c) Duas passada por conjunto;
d) Peso Livre
e)Ambos os sexos
lV– FEMININA – (Exclusiva ao sexo Feminino)
a) Peso mínimo de 65 kg com a tralha;
b) 14 anos;
c) Duas passadas por conjunto;
V – ABERTA –
a) Peso mínimo de 75kg com a tralha;
b) Ambos os sexos;
c) 14 anos;
d) Duas passadas por conjunto;
VI – AMADOR –
a) Exclusiva para não pro ssionais;
b) Idade livre;
c) Ambos os Sexos;
d) Duas passadas por conjunto
VII – POTRO—
a)
b)
c)
d)

Animais Registrados
Ambos os Sexos
Peso Livre
Duas Passadas por conjunto.

VIII) —JOVEM—
a)
b)
c)
d)

Exclusiva para jovens de 14 a 18 anos (comprovação de idade)
Sem peso
Ambos os sexos
Duas passadas por conjunto

: as categorias (Test Horse, Infan l, Kids e Amador) ca a critério do treinador em entrar ou
não na pista.

INFORMAÇÕES :
Thaires Silva 92 984268372
Jose Junior 92 98120-7979
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Responsável Técnico pelo Evento: Tiago Onety 92 98189-2555

