Regulamento
Expógloria 2019- Dia 03 e 04 de maio de 2019
Inscrição: R$250,00 até 26/04, após esta data será R$300,00.
Diária: R$ 200,00
Local do Evento: Parque de Exposição, Manuel Alves de Azevedo localizado na Rua Doutor
Tancredo Almeida Neves;
Confirmação da inscrição através do deposito bancário; enviar comprovante para
(67) 9 99430266 – Leticia Ramalheiro
Encaminhar junto com comprovante de deposito, nome da competidora, nome do treinador,
nome do animal, campanha, cidade e local de treinamento.
Bradesco AG: 1539-3 C/C: 0530844-5 - Zilda Ramalheiro
CPF: 543.759.901-78
Obrigatório: atestado de Vacina de Gripe Equina/ AIE/ GTA e Mormo.
Inscrição paga de forma antecipada, não será devolvida em hipótese alguma exceto se
animal estiver machucado e apresentar laudo veterinário devidamente assinado.
PREMIAÇÃO NO FOLDER*
 Comissão Organizadora comunica a todas as competidoras, caso não atinja 15
inscrições, será revertido 80% das inscrições para pagamento da premiação, acima
será premiação fixa, conforme folder.
 Comissão Organizadora comunica a todas as competidoras que se der o numero de até
20 competidoras será realizado sistema de somatória, (sexta noite+ sábado de tarde+
noite), podendo descartar seu pior desempenho, da passada de sexta noite ou de
sábado tarde, horários das somatórias, será informado pela comissão organizadora.



Acima de 20 competidoras será realizado sistema de classificatória;



Uma passada em cada classificatória;



Teremos Passada Extra nas Classificatórias: R$ 50,00

HORARIO DA CLASSIFICATÓRIA


Sexta 03/05: 14:00 Hr



Semi-Final de Sexta Feira: Horário será informado pela comissão organizadora;

HORARIO DA CLASSIFICATÓRIA (todas na Arena do Rodeio)


Sábado 04/05: 10:00 Hr

HORARIO SEMI – FINAL


Sábado 04/05: 13:30 Hr.



Logo após, CATEGORIA INFANTIL, Horário: 14:30 E NA SEQUÊNCIA CATEGORIA
ABERTA.

FINAL da Categoria Feminina será realizada no Sábado à noite: horário será informado
pela comissão organizadora;
1. Peso mínimo: 65 kg
2. Embocadura livre.
3. Todas as competidoras correrão no primeiro dia da eliminatória, tendo direito a uma
passada. Os 15 menores tempos se classificarão para a noite. As 7 menores médias
(tarde + 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 Semi final, as 8 menores médias
(classificatória de sábado + semi final) se classificarão para final, totalizando 15
finalistas. Ficando a critério da Comissão a alteração do número de classificadas para
noite (semifinal) a qualquer momento se necessário for. Para competidora que for
correr com dois ou mais animais, valerá o menor tempo dela para efeito de
classificação para as semifinais. Ordem de entrada na pista nas eliminatórias será feita
por sorteio pela comissão organizadora. As Ordens da semi-final e final será do maior
tempo para o menor.
4. OBS: Ordem de entrada na pista será realizada sorteios, e deverá obedecer a
ordem correta tanto do animal quanto da competidora podendo ser
desclassificada caso descumprimento. Á noite será de ordem decrescente, ou
seja, do maior para o menor tempo.
5. Será permitido correr com mais de um animal, porem só ira premiar um conjunto, cada
cavalo ira ter a sua somatória premiando apenas o conjunto que tiver a menor
somatória.
6. Haverá juiz na saída da pista para conferência de maus tratos e peso.

7. A competidora que tiver menos de 18 anos ela deverá estar acompanhada dos pais ou
responsável legal com autorização.
8. Não terá baias no recinto, serão liberados piquetes.
9. Treinador: É permitida a entrada do treinador em pista. O treinador não poderá montar
no animal dentro da pista. Caso isto ocorra, a competidora será desclassificada.
Qualquer atitude antiesportiva ou ofensiva do treinador no campo de visão do juiz
desclassificará a competidora.
10. Permitida a troca de animal durante a prova. Não será permitido duas competidoras
correrem no mesmo animal.
11. Reconhecimento de pista: A pista será liberada para reconhecimento horário a ser
informado pela comissão.
12. Reparo em pista: O reparo da pista será feito em cinco e cinco passadas, ou
exclusivamente a qualquer momento por indicação do juiz e da Comissão de Prova.
Durante o reparo será permitida a entrada da competidora e seu animal na pista,
somente daquelas da mesma bateria que estão correndo, sendo isso permitido
somente nas eliminatórias durante o dia, está liberação deverá ser feita pelo juiz
da prova. Na prova durante a noite só poderá entrar na pista quando chamada, e
é de responsabilidade da competidora conferir a ordem de entrada na prova e sua
classificação, que serão disponibilizadas pela organização da prova.
13. Será exigido: Traje Completo para as competidoras e treinador (calça, bota, chapéu e
camisa manga longa com botão), na semi – final e final (noite). Nas eliminatórias, traje
livre, sendo obrigatório de chapéu. O uso de cinto é opcional para competidora e
treinador.
14. Falha da fotocélula: A competidora correrá novamente no final de folha. E caso tenha
derrubado 1 ou 2 tambores, voltará penalizado com o número de tambores derrubados,
independente de qual foi o tambor derrubado, caso a competidora tenha mais de duas
penalidades ela não terá direito a outra passada.
15. Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso a competidora avance a linha da fotocélula no
início do percurso será desclassificada. A competidora será desclassificada se passar
por trás da fotocélula.
16. Erro de percurso: será desclassificada.
17. Tambor derrubado: Cada tambor derrubado terá acréscimo de 5 segundos ao tempo.
O tambor será considerado derrubado quando sua lateral tocar no chão e/ou quando
der um giro e parar de ponta cabeça.
18. Empate: Se houver empate por tempo na somatória final, a premiação de ambas
competidoras serão somados e divididos entre elas.
19. Tempo para entrar na pista: A competidora terá 1 MINUTO PARA INICIAR A
PROVA, após ser chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este limite, será
desclassificada.

20. Caso tenha a classificatória, a comissão não aceitará atrasos de competidoras, mesmo
que sejam considerados justificáveis. Caso a competidora chegue após o início da
eliminatória, não poderá fazer a inscrição para aquela eliminatória, semente para o
próximo dia.
21. Entrada na abertura: A competidora deverá entrar obrigatoriamente na abertura do
rodeio na sexta-feira e sábado, caso a comissão peça para entrar. Casso isso não
ocorra, a competidora será desclassificada.
22. Maus tratos aos animais: Será desclassificada a competidora cujo animal apresentar
maus tratos, assim como presença de sangue após a passada. Sendo julgado apenas
pelo juiz no seu campo de visão na pista e quando o animal estiver esperando para
entrar na pista ou saindo dela, ou a qualquer momento durante a prova se a atitude for
constatada pela Comissão.
23. Comportamento Antiesportivo: Qualquer comportamento antiesportivo
competidora e membros de sua equipe será julgado pela comissão organizadora.

da

24. Juiz: O juiz é a autoridade máxima na pista, cabendo a ele decidir a entrada ou saída
da competidora e treinador da pista. Desacatar as ordens do juiz de pista implica em
desclassificação. Qualquer ofensa dirigida ao juiz ou aos membros da comissão
organizadora feita pela competidora ou membros de sua equipe acarretará na
desclassificação da competidora; QUALQUER OFENSA DIRIGIDA AO JUIZ OU AOS
MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA FEITA PELA COMPETIDORA OU
MEMBROS DE SUA EQUIPE ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA
COMPETIDORA E ESTA ATITUDE SERÁ ANALISADA ORNAZIÇÃO DA PROVA.
25. Patrocinador: será permitido o uso de camisas dos patrocinadores das competidoras;
26. Termo de compromisso e responsabilidade: Todas competidoras (es) e seus
representantes legais são responsáveis por seus animais, veículos, trailers, acessórios,
etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de camping. Assumindo integralmente as
responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes e/ou danos que possam a
vir ocorrer com a competidora, animal, veículo, trailer e acessórios.
Todos os competidores no ato da inscrição e também do pagamento da mesma
estará em pleno acordo com o presente regulamento, autorizando o uso de sua
imagem sem ônus para a comissão e seus parceiros e isentando-os da
responsabilidade civil ou criminal de quaisquer acidentes ou danos ocorridos
durante a prova. Todas as competidoras e/ou seu responsável legal aceita
integralmente os termos do regulamento previamente divulgado a todos, não
podendo declarar o desconhecimento do mesmo.
Casos Omissos: os casos que, porventura, não estiver descritos nesse regulamento serão
julgados e decididos pela comissão organizadora.
Leticia: (67) 99943 0266

ANEXO I
PROVA DE TRÊS TAMBORES- NA ARENA DO RODEIO - CATEGORIA INFANTIL E
ABERTA (PESO LIVRE)
PREMIAÇÃO NO FOLDER*
 DATA: 04/05/2019 - SÁBADO
HORÁRIO: 14:30 hrs
CATEGORIA INFANTIL DE 07 A 13 ANOS
Inscrição: R$ 100,00 (02 passadas)
Premiação: 70 % Revertido
CATEGORIA ABERTA (PESO LIVRE)
Bônus 200,00
Inscrição: R$ 150,00 (02 passadas)
Premiação: 70% Revertido
1. Treinador: É permitida a entrada do treinador em pista. O treinador não poderá montar
no animal dentro da pista. Caso isto ocorra, a competidor será desclassificado.
Qualquer atitude antiesportiva ou ofensiva do treinador no campo de visão do juiz
desclassificará o competidor;
2. Será Exigido: Traje Completo para os competidores e treinador (calça, bota, chapéu ou
Boné e camisa manga longa com botão). O uso de cinto é opcional para competidor e
treinador;
3. Será Exigido: Traje Completo para os competidores e treinador (calça, bota, chapéu ou
Boné e camisa manga longa com botão). O uso de cinto é opcional para competidor e
treinador;
4. Peso mínimo: livre;
5. Embocadura livre;
6. Falha da fotocélula: A competidora correrá novamente no final de folha. E caso tenha
derrubado 1 ou 2 tambores, voltará penalizado com o número de tambores derrubados.
7. Tempo para entrar na pista: O competidor terá 1 MINUTO PARA INICIAR A PROVA,
após ser chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este limite, será desclassificado;
8. Tambor derrubado: Cada tambor derrubado terá acréscimo de 5 segundos ao tempo.
O tambor será considerado derrubado quando sua lateral tocar no chão e/ou quando
der um giro e parar de ponta cabeça;
9. Erro de percurso: será desclassificado;
10. Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso o competidor avance a linha da fotocélula no
início do percurso será desclassificado. O competidor será desclassificado se passar
por trás da fotocélula;

11. Reparo em pista: O reparo da pista será feito em cinco e cinco passadas, ou
exclusivamente a qualquer momento por indicação do juiz;
12. Ordem de entrada na pista será realizada sorteios;
13. Haverá juiz na saída da pista para conferência de maus tratos;
Termo de compromisso e responsabilidade
Todas competidores e seus representantes legais são responsáveis por seus animais,
veículos, trailers, acessórios, etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de camping.
Assumindo integralmente as responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes e/ou
danos que possam a vir ocorrer com a competidora, animal, veículo, trailer e acessórios.
Todos os competidores no ato da inscrição e também do pagamento da mesma estará
em pleno acordo com o presente regulamento, autorizando o uso de sua imagem sem
ônus para a comissão e seus parceiros e isentando-os da responsabilidade civil ou
criminal de quaisquer acidentes ou danos ocorridos durante a prova. Todas as
competidoras e/ou seu responsável legal aceita integralmente os termos do regulamento
previamente divulgado a todos, não podendo declarar o desconhecimento do mesmo.

ANEXO II
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos
Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude Eu,
_________________________________________________________________,
nacionalidade
_________________, portador(a) do RG: __________________, órgão expedidor __________, e inscrita
no
CPF:
____________________
autorizo
o(a)
adolescente/filho(a)_____________________________________________________, com ______ anos
de idade, conforme documento de identidade que porta, de quem sou ______________ a participar do
evento denominado: PROVA DOS TRÊS TAMBORES NA Expógloria 2019 - Parque de Exposição, no local
situado à RUA Dr. Tancredo de Almeida Neves, Centro, na cidade/estado: Glória de Dourados, dias 03 e
04 de maio de 2019, em companhia de (responsável que acompanhará o menor durante o evento)
_____________________________________, com ______ anos de idade, portador do RG:
_________________/CPF:
____________________
residente
e
domiciliado
em:
____________________________________________________________________.
Local:
_____________________ Data ___/___/___. __________________________________ (__)___________ (__)_____-______ Assinatura do pai (ou responsável legal) Telefones de contato do responsável
__________________________________ (__)_____-______ (__)_____-______ Assinatura do
responsável (acompanhante) Telefones de contato OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: É OBRIGATÓRIO A
APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO COM FOTO, NOME COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO JUNTO
COM ESTA AUTORIZAÇÃO. SEM ESTES, O MENOR NÃO PODERÁ PARTICIPAR DO EVENTO.

