PROVA DOS TRÊS TAMBORES DO RANCHO RAFAELY
Data: 16/02/2019 Local: RANCHO RAFAELY - Canarana-MT
TEST HORSE—Sem premiação
Inscrição: R$ 30,00 ( 02 passada)
JOVEM
Inscrição: R$ 100,00
2 Passadas – Idade de 0 a 16 anos - Premiação 80% das Inscrições
1º Lugar – 50%
2º Lugar – 30%
3º Lugar – 20%
ABERTO
Inscrição: R$ 150,00 - Premiação 80% das inscrições
2 Passadas – Idade livre
1D –
1º Lugar - 30% + R$ 300,00
2º Lugar - 20% + R$ 200,00
3º Lugar - 10% + R$ 100,00
2D
1º Lugar - 20% + R$ 200,00
2º Lugar - 10% + R$ 100,00
3º Lugar - 10% + R$ 100,00
DA MODALIDADE DOS TRÊS TAMBORES E DA COMPETIÇÃO: Esta modalidade consiste em prova de
precisão e velocidade cronometrada, exigindo toda habilidade possível do conjunto cavalo/cavaleiro. Esta
prova tem a finalidade de competir, ganhar prêmios, levando em consideração o respeito e a proteção a
todos os animais. Os reparos na pista serão feitos a cada 05 (cinco) passadas.
ANIMAIS: Poderão participar desta competição quaisquer raças de animais equinos, independentemente
de registro, desde que, apresentem o comprovante de exame de anemia, mormo e vacina com resultado
negativo, e GTA dentro do prazo de validade, ao órgão competente. Cada cavaleiro poderá participar com
quantos animais quiser. Mas o mesmo cavalo não pode ser montado por mais de 1 (um) competidor,
exceto na categoria competidor iniciante.
DOS COMPETIDORES: Poderão participar desta competição qualquer pessoa que se enquadre nas
categorias, desde que esteja ciente de que os organizadores da competição e o dono da pista estão isentos
de qualquer acidente inerente aos riscos do esporte.
DAS CATEGORIAS: Estarão à disposição dos competidores as seguintes categorias, conforme se
enquadrem em suas especificações e requisitos:
TEST HORSE: a) idade livre; b) peso livre; c) ambos os sexos; d)02 passada ( R$ 30,00), sem premiações.
JOVEM:. a) idade de 0 a 16 anos; b) peso livre; c) ambos os sexos d) 02 (duas) passadas prevalecendo o
menor tempo; e) O mesmo cavalo não pode ser montado por mais de 1 (um) competidor; f) Inscrição R$
100,00.
ABERTO: FORMATO de DIVISÕES – A Prova será realizada pelo formato de 02 DIVISÕES, conforme regras
do SGP Sistemas, e será aplicada a todo competidor, utilizando apenas o menor tempo entre as duas
passadas. Serão dividas em 600 milésimos. a) idade livre; b) peso livre; c) ambos os sexo d) 02 (duas)

passadas prevalecendo o menor tempo; e) O mesmo cavalo não pode ser montado por mais de 1 (um)
competidor; f) Inscrição R$ 150,00.
TRAJES: É obrigatório o uso de traje Western apropriado: camisa de mangas longas e colarinho, chapéus
ou boné, botas ou bota tênis, devendo o cavaleiro apresentar-se na pista de chapéu ou boné na cabeça,
camisa abotoada e dentro da calça. Não será obrigatório o uso de cinto.
DOS EQUIPAMENTOS E EMBOCADURAS: A embocadura será livre. O competidor será desclassificado da
categoria de que participa, a critério do juiz da prova, se for verificado qualquer tipo de sangramento no
cavalo que tenha sido provocado pelo cavaleiro.
DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no local da Prova.
A ORDEM DE LARGADA de cada competidor, dentro de sua categoria, será feita por sorteio, segundo
sorteio do SGP Sistema.
DOS EQUIPAMENTOS DE PISTA: Três Tambores de metal, com capacidade para 200 (duzentos litros),
vazios, tampados, pintados em pelo menos 30% (trinta por cento), livres do solo, em pé e com as bordas
superiores protegidas, encapados ou não, dispostos em forma triangular. Um equipamento de fotocélula
com painel eletrônico. Caso o equipamento de cronômetro ou fotocélula falhar, e houver alguma
penalidade, o competidor retornará com a penalidade, e será autorizado a apresentar- se novamente no
final da categoria.
PENALIDADES: O tempo do conjunto será penalizado com o acréscimo de 5s (cinco segundos) para cada
tambor que for derrubado, considerando que a queda do tambor consiste em tocar sua lateral no solo
mesmo que ele venha se fixar novamente no solo com qualquer extremidade. O tambor pode ser tocado
pelo competidor ou pelo animal. O conjunto será considerado Sem Aproveitamento Técnico (SAT) nas
seguintes situações: a) queda do cavaleiro; b) erro de percurso; c) chicotear, esporear ou bater de qualquer
forma à frente da barrigueira do animal; d) o animal que apresentar sangramento em qualquer parte do
corpo no momento compreendido entre a entrada no partidor e a inspeção; e) não se apresentar para
inspeção; f) não retirar a embocadura do animal; g) quando solicitado; qualquer outra observação será
determinado pelo juiz da prova, que terá decisão soberana em todos os casos que afetem os animais,
como também a conduta do competidor diante de uma situação antiesportiva inadequada.
PERMISSÃO DE AUXILIARES: Será permitido o auxílio do treinador ao competidor em todas as categorias.
DA PREMIAÇÃO: A classificação dos competidores será informada no final de cada etapa pelo locutor da
prova. O mesmo competidor poderá montar animais diferentes, e ganhar várias premiações em uma
mesma categoria, desde que seja conjunto diferente. Quando houver empate, será definido por ambas as
partes; não havendo acordo, será feita nova passada(1), e ganha quem tiver o menor tempo
Ao inscrever-se para este evento o competidor automaticamente obriga-se, por si e sua equipe, a cumprir
os seguintes deveres: a) obediência e respeito ao regulamento; b) não incitar competidores ou público em
geral; c) não fazer gestos de ofensa ou proferir palavrões dentro do recinto de competições;
COM A ORGANIZAÇÃO DO RANCHO RAFAELY

DADOS PARA GTA: Nome do Evento- PROVA DE TRÊS TAMBORS RANCHO RAFAELY,
INSCRIÇÃO ESTADUAL-13365327-2, End. Cidade Jardim, Km 1, sentido Terceira Agrovila, Canarana- MT,
CEP 78640-000
Celular: (66) 99645-4515 Eliana – (66) 99971-8785 Marcelo

