REGULAMENTO
1º CAMPEONATO MEGA FILMES DE TRÊS TAMBORES
1 – INTRODUÇÃO:
O presente regulamento foi elaborado com objetivo de possibilitar condições de igualdade
e imparcialidade para todos os atletas praticantes da modalidade de Três Tambores em
Roraima, promovendo assim o crescimento/desenvolvimento do esporte e do nível técnico
de seus praticantes.
Este evento tem a finalidade de reunir criadores, proprietários, competidores e treinadores,
para que de forma organizada, possam competir visando a obtenção de prêmios, troféus e
pontuação com seus melhores animais, levando sempre em consideração o respeito, a
proteção e o bem-estar dos animais, exigindo toda a habilidade possível dos mesmos. Além
de contribuir para rotatividade do complexo do agronegócio, com integração entre criadores,
indústria e comércio destinados ao cavalo atleta e aos competidores.
2 – DATA / HORÁRIO / LOCAL:
O evento será dividido em 4 provas, sendo 3 etapas e 1 final, que ocorrerá no período de
29 de setembro a 8 de dezembro de 2018, na pista do Jockey Clube de Boa Vista – RR
1ª ETAPA: 29 de Setembro de 2018, as 17:00hrs
2ª ETAPA: 20 de Outubro de 2018, as 17:00hrs
3ª ETAPA: 17 de Novembro de 2018, as 17:00hrs
FINAL: 08 de Dezembro de 2018, as 17:00hrs
Estas datas poderão ser alteradas caso haja algum imprevisto para a realização da prova.
Caso ocorra, esta comissão informará com antecedência.
3 – CATEGORIAS
TEST HORSE – Sem restrições
KIDS – Todo(a) e qualquer competidor(a) que tenha 09 anos de idade ATÉ a data de início
do campeonato (29/09/2018), mediante apresentação de documento que comprove sua
idade.
ABERTA - Todo(a) e qualquer competidor(a), sendo profissional ou não.
FEMININA - Exclusiva para mulheres de qualquer idade, profissionais ou não.
AMADOR – Exclusivamente para não profissionais. Todo(a) e qualquer competidor(a) que
não tenha recebido nenhum tipo de remuneração proveniente de treinamento de cavalos.

4 – INSCRIÇÕES:
As inscrições serão feitas antecipadamente pelo SGP SISTEMA (www.sgpsistema.com). A
taxa de inscrição será por conjunto apresentado.
Observação: Cada competidor poderá se inscrever com quantos animais quiser, porém só
será classificado com seus 2 melhores conjuntos. Podendo assim ganhar até duas
colocações no pódio, por categoria.
VALORES DE INSCRIÇÃO
Categoria Test Horse: R$ 30,00 (Trinta reais) 01 passada
Categoria Kids: R$ 70,00 (Setenta reais) 02 passadas
Categoria Aberta: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) 02 passadas
Categoria Feminina: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) 02 passadas
Categoria Amador: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) 02 passadas
5 - ORDEM DE ENTRADA:
TEST HORSE
KIDS
ABERTA
FEMININA
AMADOR
6 – PREMIAÇÃO NAS ETAPAS:
Nas 3 etapas iniciais, a premiação será em forma de rateio. Serão distribuídos 70 % (setenta
por cento) das inscrições, que será revertida para premiação de cada categoria, de acordo
com o total de inscrições de cada uma delas, exceto a categoria Kids que premiará somente
com troféu.
As inscrições de cavalos em “Test-Horse”, não serão incorporadas ao montante das
inscrições a ser distribuída como premiações, ficando aquele valor para o pagamento do
custo da prova.

CATEGORIA KIDS
Campeão: Troféu
Reservado: Troféu
3º Lugar: Troféu
4º Lugar: Troféu
5º Lugar: Troféu

CATEGORIA ABERTA
Campeão: 35% das inscrições + Troféu
Reservado: 20% das inscrições + Troféu
3º Lugar: 15% das inscrições + Troféu
4° Lugar: Troféu
5° Lugar: Troféu

CATEGORIA FEMININA
Campeã: 35% das inscrições + Troféu
Reservada: 20% das inscrições + Troféu
3º Lugar: 15% das inscrições + Troféu
4º Lugar: Troféu
5º Lugar: Troféu

CATEGORIA AMADOR
Campeão: 35% das inscrições + Troféu
Reservado: 20% das inscrições + Troféu
3º Lugar: 15% das inscrições + Troféu
4° Lugar: Troféu
5° Lugar: Troféu

7 – PREMIAÇÃO FINAL:
CATEGORIA KIDS
Campeão: Troféu
Reservado: Troféu
3º Lugar: Troféu
4º Lugar: Troféu
5º Lugar: Troféu

CATEGORIA ABERTA
Campeão: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) + Troféu
Reservado: R$ 900,00 (novecentos reais) + Troféu
3º Lugar: R$ 700,00 (setecentos reais) + Troféu
4º Lugar: Troféu
5º Lugar: Troféu

CATEGORIA FEMININA
Campeã: R$ 1.000,00 (hum mil reais) + Troféu
Reservada: R$ 700,00 (setecentos reais) + Troféu
3º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais) + Troféu
4º Lugar: Troféu
5º Lugar: Troféu

CATEGORIA AMADOR
Campeão: R$ 1.000,00 (hum mil reais) + Troféu
Reservado: R$ 700,00 (setecentos reais) + Troféu
3º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais) + Troféu
4º Lugar: Troféu
5º Lugar: Troféu

8 – PONTUAÇÃO NAS ETAPAS:
Campeão – 10 pontos
Reservado – 08 pontos
3º Lugar – 06 pontos
4º Lugar – 04 pontos
5º Lugar – 02 pontos

9 – PONTUAÇÃO NA FINAL:
Campeão – 20 pontos
Reservado – 16 pontos
3º Lugar – 12 pontos
4º Lugar – 08 pontos
5º Lugar – 04 pontos
10 – EMPATE NAS ETAPAS:
Em caso de empate de TEMPOS entre dois ou mais conjuntos, os envolvidos somarão a
mesma pontuação referente a colocação, dividirão o valor em dinheiro em partes iguais e
na etapa seguinte os troféus serão entregues aos respectivos competidores.
11 – EMPATE NA FINAL:
Em caso de empate na PONTUAÇÃO GERAL, os critérios serão:
a) Assiduidade do respectivo conjunto.
b) Melhores colocações nas etapas.
c) Uma nova passada para cada competidor
O competidor que ficar na colocação seguinte após o desempate, assumirá
automaticamente a classificação inferior, e assim por diante nas demais colocações.
12 – TRAJE:
O competidor deverá se apresentar na pista com camisa de manga comprida abotoada no
pulso e por dentro da calça, boné ou chapéu.

13 – ANIMAL:
O competidor terá que apresentar todos os exames e documentos exigido pelo RT da prova
ou entidade responsável.
Exame de Mormo (negativo e vigente)
Exame de Anemia - AIE (negativo e vigente)
GTA - Guia de Transporte Animal (vigente)
Observação: Os exames e GTA’S deverão impreterivelmente estar com datas e validades
dentro do prazo.
14 – DESCLASSIFICAÇÃO DO CONJUNTO (SAT):
a) Em caso de erro de percurso.
b) Queda do cavaleiro entre as balizas e o percurso.
c) Correção do animal dentro da pista.
d) Bater com a mão, chicote, boné ou qualquer item na frente do animal ou na cabeça.
e) Sangramento do animal.
f) Em caso de desacato ou outro eventual problema causado pelo competidor a qualquer
membro da comissão organizadora.
g) Competir preso a sela ou ao animal.
h) Competidor não se apresentar no prazo estabelecido.
i) Diminuir propositadamente a velocidade de seu animal, caracterizando a desistência da
prova.
j) Desobediência a este regulamento.
15 – DIA DA PROVA:
a) As inscrições serão feitas antecipadamente PELO SGP SISTEMA (www.sgpsistema.com),
e o pagamento no dia da prova com a equipe de mesa.
b) As inscrições só serão confirmadas após o pagamento.
c) Os pontos de cada conjunto serão somados até o final do campeonato, para
conhecermos os vencedores do 1º ao 5º lugar de cada categoria.
d) Competidores menores de 18 anos serão obrigados a comparecer com pais ou
responsável para assinatura do termo de responsabilidade (em anexo).
e) A pista será liberada para reconhecimento 30 minutos antes do início da prova.
f) Após a primeira chamada feita pelo locutor da prova, o competidor terá 01 (um) minuto
para adentrar a pista e cruzar a foto célula.
g) O competidor será classificado por seu tempo que estará visível no painel de FOTO
CÉLULA.

h) A cada tambor derrubado durante sua apresentação, o competidor será penalizado com
acréscimo de 05 (cinco) segundos em seu tempo.
i) Os tempos serão anunciados pelo locutor assim que o juiz ou a comissão de pista avaliar
o competidor e o animal.
j) Poderão entrar na pista até 03 competidores por vez, sendo que o locutor anunciará os 6
primeiros competidores de cada bateria.
k) A cada 06 passadas será feito o manejo na pista.
l) É obrigatório ter tambor de ferro de 200 litros.
m) É extremamente proibido colocar qualquer material líquido ou sólido dentro dos
tambores.
n) Cada animal só poderá ser apresentado por 1 (um) competidor em cada categoria.
o) Só será permitida a entrada do treinador na pista, nas categorias Kids, Amador e
Feminina.
p) Peso e embocadura, livres.
q) A comissão organizadora tem plena autonomia pra tomar toda e qualquer decisão
envolvendo qualquer situação ou casos omissos a este regulamento.
16 – COMISSÃO ORGANIZADORA - 3TRR:
Presidente: Antonio Carlos de Lima Prado Júnior
Vice-Presidente: Stéphano Augusto de Araújo Cunha
Secretária: Anne Amélia de Araújo Cunha
Tesoureira: Anny Gabriele Walker Silva
Operacional: Diego Almeida
Bruna Rafaela Sonai
Crisângela Plácido dos Santos
Rodrigo Guedes
Jhonatan da Silva

REALIZAÇÃO:

ANEXOS

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,____________________________________,

portador

do

RG_________,

CPF:________________________, declaro na qualidade de mãe / pai ou tutor legal,
que

para

todos

os

efeitos

legais,

autorizo

o

menor

______________________________________ a participar do 1º Campeonato Mega
Filmes de 3 Tambores, que acontecerá no período de 29 de setembro a 08 de
dezembro de 2018, no Jockey Clube de Roraima.
E mais, declaro que tenho conhecimento e assumo integralmente a responsabilidade
pelos riscos inerentes à participação nas provas.

Boa Vista, _____ de__________________de 2018

_______________________________________
Pai / Mãe ou Tutor responsável

