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RODEIO DE BURITAMA 2019 
PROVA DOS 3 TAMBORES - REGULAMENTO 

 
DATA 17/08/2019 
PISTA FECHA PARA REPARO AS 10:30hs - INÍCIO ÀS 11h  
 
1 – TEST HORSE - Valor da Inscrição R$ 40,00 – (01 passada), podendo o competidor 
realizar até 2 inscrições com o mesmo animal.                                                                       
 NÃO tem premiação. 
 
2 – Mirim (0 a 9 anos) – Valor da inscrição R$ 80,00 – (02 passadas)     
Premiação será 50% das inscrições do 1 ao 5 colocado+ medalhas. 
Cada competidor poderá fazer duas inscrições sendo com animais diferentes, só que 
será classificado somente um animal; será exigida documentação para comprovação de 
idade e autorização dos pais ou responsável. 
 
3 – FEMININO - Inscrição 180,00 (duas passadas) e classificam 15 competidoras para 
final à noite. 
 
PREMIAÇÃO SUJEITA A MELHORA  
 
1º - 1.800,00 
2º - 1.200,00 
3º - 800,00 
4º - 600,00 
5º - 400,00 
(Obs: Premiação acima será paga caso atinja o número de 30 competidoras, caso 
contrário será pago 70% das inscrições) 
 
4 – MASCULINO  
PREMIAÇÃO 70% das Inscrições  
Inscrição 150,00 sendo duas passadas. (NÃO TERÁ FINAL)  
  
5 – ESCOLINHA A até 12 anos e B acima de 13 anos (Competidor que divide cavalo 
escolinha) - Valor da inscrição R$ 80,00 – (02 passadas) Premiação será 60% das 
inscrições. Cada competidor poderá fazer duas inscrições sendo com animais diferentes, 
só que será classificando somente um animal. 
 
6 – Jovem A (0 a 11) 
7 – Jovem B (12 a 14) 
8 – Jovem C (15 a 18)  
Valor da inscrição R$ 100,00 – (02 passadas) Premiação será 60% das inscrições. Cada 
competidor poderá fazer duas inscrições sendo com animais diferentes, só que será 
classificando somente um animal; será exigida documentação para comprovação de 
idade e autorização dos pais ou responsável. 
NÃO É ANO HÍPICO  
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9 – Cavaleiro Iniciante Uni. – (Competidor que monta cavalo próprio ou cavalo 
profissional e que NUNCA correu qualquer outra categoria.  
Valor da inscrição R$ 100,00 – (02 passadas) Premiação será 60% das inscrições. Cada 
competidor poderá fazer duas inscrições sendo com animais diferentes, só que será 
classificando apenas com um animal. 
 
- Prova aberta a todas as raças. 
 
- Embocadura e peso liberado. 
 
- O competidor(a) será desclassificado por maus tratos aos animais, erro de percurso e 
após a 3º chamada para adentrar a pista, e quando a pista for liberada, terá um minuto 
para adentrar a fotocélula. 
 
- Não poderá trocar de animal e nem inverter durante a prova, na mesma categoria 
(somente com laudo do veterinário responsável pelo recinto). 
 
- Traje obrigatório, para competidor e treinador somente a noite na final, mais é 
obrigatório o uso de boné durante o dia. 
 
- A ordem das passadas será definida através de sorteio. O pagamento deverá ser feito 
junto com a inscrição, caso contrário não será chamado na pista. 
 
- Premiação, até 10 competidores prêmios até o 3º lugar acima de 10 até o 5º lugar. 
 
- Caso a fotocélula não afira o tempo sem motivo, e o competidor tiver alguma 
penalidade, este voltara no final de folha da categoria, se preferir e a critério da 
comissão organizadora, já com a penalidade inclusa. 
 
- Uma vez acionada a fotocélula, e o competidor não concluir o percurso, será 
considerado SAT. 
 
- Em caso de empate, os competidores empatados e organizadores decidirão o que fazer. 
 
- A comissão organizadora do evento está isenta de qualquer acidente envolvendo 
cavalo e competidor, nenhum competidor poderá alegar ignorância sobre os itens deste 
regulamento, o competidor tem conhecimento que não cabe aos organizadores nenhum 
tipo de responsabilidade civil, penal ou de danos físicos e materiais, sendo os mesmos 
responsáveis pela sua participação nas provas. 
 
Contatos: Mayana Muniz (18) 99826-4150 / Vera Cinesi (18) 99804-7250 
 

 
 
 

 
Mayana Cinesi Muniz  Vilson Barbosa de Almeida 
CPF: 350.349.368-95  CPF: 004.605.958-06 

Organizadora da Competição  Presidente do Clube de Rodeio de Buritama 


