CIRCUITO TANGARAENSE DO CAVALO
REGULAMENTO TRÊS TAMBORES 2019
1.

DO CIRCUITO EM GERAL:

Este evento tem a finalidade de resgatar e incentivar a competição de Três Tambores na cidade de Tangará da Serra- MT
e região.
Cada competidor poderá participar com quantos animais quiser (pode fazer mais de uma inscrição), desde que seja com
animal diferente e por categoria, pois o circuito vai ser a pontuação até o final de cavalo e cavaleiro.
Outro cavaleiro pode correr com o mesmo animal, desde que seja em categoria diferente.
A exceção será apenas na a categoria KIDS e INFANTIL, onde poderão correr vários competidores em um mesmo animal.
Cada conjunto será uma inscrição com pontuações separada e a soma no final que será o campeão do circuito.
Na categoria KIDS e INFANTIL será exigido o uso do capacete de segurança e a assinatura do pai ou da mãe em um termo
de responsabilidade.
O treinador ou o responsável poderá entrar em pista para auxiliar o cavaleiro.
O que o Juiz interpretar como maus tratos, sangramento, atitude antidesportiva, dentro ou fora da pista, poderá causar a
desclassificação do conjunto.
Não será permitido trocar de animal no decorrer do circuito (salvo em caso de morte do animal ou com um laudo de um
veterinário designado pela comissão. Uma vez substituído o mesmo animal não pode mais voltar na competição
utilizando a mesma somatória dos mesmos pontos, e a substituição do animal só será permitida por outro animal que
ainda não tenha sido inscrito no circuito na mesma categoria).
Cada rancho será responsável pela realização da sua etapa e também por fornecer os resultados a à comissão geral do
circuito.
O rancho terá obrigação da contratação de uma ambulância no local durante todo o período da prova, e também de um
ponto de acesso a internet para incluir os dados necessários no sistema.
Em caso de empate iremos seguir os seguintes critérios:
• Competidor que tiver maior número de vitória;
• Competidor que tiver o maior número de 2º lugar e, assim, sucessivamente até haver o desempate.
2.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Portanto só ingressarão no evento animais que portarem os seguintes documentos:
•
•
•
•

Exame de Anemia Infecciosa;
Exame de Mormo Equino;
Atestado de vacina (carteira de vacinação)
Guia de Transito Animal – GTA.
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3.

DO TRAJE:

Todo competidor deverá iniciar a corrida com chapéu, boné ou capacete de proteção, calça, bota
ou coturno, camisa de manga longa ou curta ou camiseta gola polo.
4.

CÓDIGO DE CONDUTA:

Em todos os esportes equestres o cavalo tem que ser considerado a figura mais importante. O bem
estar do cavalo tem que estar acima da necessidade dos organizadores, patrocinadores e Oficiais. Todo manejo e
tratamento veterinário têm que assegurar a saúde e o bem estar do cavalo. Os mais altos padrões de nutrição,
alimentação, saúde, higiene e segurança têm que ser incentivados e mantidos em qualquer situação. Durante o
transporte, adequadas provisões têm de ser providenciadas para assegurar a ventilação, alimentação (bebida, comida), e
manter as condições de saúde do organismo do cavalo. Tem que se dar ênfase na crescente educação e treinamento, nas
práticas equestres e na promoção de pesquisas científicas da saúde equina. No interesse do cavalo, a aptidão e
competência do cavaleiro têm que ser consideradas como essenciais. Todos os métodos de treinamento e equitação
consideram o cavalo como um “ser vivo” e não podem incluir qualquer técnica considerada como abusiva. As Associações
Nacionais têm que estabelecer controles adequados para que todas as pessoas de sua jurisdição respeitem a segurança
do cavalo. As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a respeito da saúde e segurança do
cavalo têm que ser aderidas não só nos concursos Nacionais e Internacionais, mas também nos treinamentos. As regras e
regulamentações das competições têm que ser revisadas constantemente para garantir sempre a segurança.
5.

DISCIPLINA:

Serão considerados atos e infrações disciplinares:
• Qualquer atitude e/ou comportamento antidesportivo;
• Comportamento perturbador da ordem que possa afetar a segurança, competitividade, ou o bom andamento do
Evento;
• Infringir regras e regulamentos;
• Incitar competidores ou público em geral;
• Cometer maus tratos a animais em qualquer parte do recinto do evento;
• O competidor estará automaticamente expulso do evento se proferir gestos e/ou palavrões e/ou ofensas;
• Praticar agressões e/ou provocações;
• Denegrir a imagem dos organizadores e dos realizadores do evento;
• Consumo ou porte de entorpecentes em qualquer parte do recinto.
6.

DA COMISSÃO:

Será formada uma comissão, sendo 02 (dois) representantes de cada rancho.
A comissão não pode interferir na realização de cada rancho, mas o mesmo terá que seguir o cronograma do
regulamento, como valor de inscrição, categorias, ordem das categorias e horário.
A comissão julgará apenas casos especiais, e que não conste no regulamento. O que já constar será julgado direto, como
consta no mesmo.
O competidor que se julgar prejudicado, terá que protocolar junto à comissão um pedido de julgamento até as 18h do dia
seguinte, acrescido de um valor de R$100,00 (cem reais) em dinheiro, que o mesmo poderá recuperar se o mesmo ganhar
a causa. Caso contrário este valor ficará com a comissão e a mesma reverterá em forma de premiação, como julgar
necessário. Caso ultrapasse este período, não caberá mais pedido de julgamento.
O pedido de julgamento será exposto a todos para que os mesmo saibam o que está sendo julgado.
O pedido de julgamento só poderá ser feito por algum competidor da referida categoria, nunca de outra ou de pessoas
que não estejam participando.
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Caso o competidor julgado tenha ganhado alguma premiação indevida o mesmo deverá devolver a
comissão para ser repassada ao verdadeiro. Caso não o faça, o mesmo será eliminado do circuito.
A comissão terá o prazo de 04 (quatro) dias para fornecer o resultado do julgamento.
7.

DO LOCAL E DATAS:

Será realizado em 06 (seis) etapas:
ETAPA
1ª ETAPA
2º ETAPA
3º ETAPA
4º ETAPA
5º ETAPA
6º ETAPA
8.

DATA
06/04/2019
18/05/2019
15/06/2019
06/07/2019
03/08/2019
12/10/2019

LOCAL
Sindicato Rural de Tangará da Serra
Sindicato Rural de Tangará da Serra
Sindicato Rural de Tangará da Serra
Sindicato Rural de Tangará da Serra
Rancho FK
Sindicato Rural de Tangará da Serra

DAS CATEGORIAS:

Serão 05 (cinco) categorias:

1

CATEGORIA
ABERTA

2

INFANTIL

3

FEMININA

IDADE

OBSERVAÇÃO

Até 10 anos

O mesmo pode correr tendo 11 anos desde que tenha feito aniversário após o
início do circuito, porém será exigida a documentação para comprovação na
1ª etapa.
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KIDS

Até 07 anos

5

JOVEM

Até 16 anos

O mesmo pode correr tendo 08 anos desde que tenha feito aniversário após o
início do circuito, porém será exigida a documentação para comprovação na
1ª etapa.
O mesmo pode correr tendo 17 anos desde que tenha feito aniversário após o
início do circuito, porém será exigida a documentação para comprovação na
1ª etapa.

Observação - Categoria KIDS: Só será realizada se tiver no mínimo 05(cinco) competidores por etapa, e para ter validade
no campeonato é necessário a realização de no mínimo 05(cinco) etapas.
9.

DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições serão realizadas somente através do Sistema, no site www.sgpsistema.com e devem ser realizadas
antecipadamente e com prazo final de até 01h antes da realização da prova.
Cada categoria terá um valor para inscrição, por etapa, que será em forma de bolão.

1
2
3
4

CATEGORIA
ABERTA
INFANTIL
FEMININA
KIDS

VALOR
R$ 200,00
R$ 80,00
R$ 160,00
R$ 60,00

5

JOVEM

R$ 120,00

OBSERVAÇÃO
02 (duas) passadas.
02 (duas) passadas.
02 (duas) passadas.
02 (duas) passadas, opcional (competidor em que o animal estiver sendo puxado pelo pai
ou responsável, será apenas 01 (uma) passada).
02 (duas) passadas.

Inscrições ou informações incorretas que sejam de Categorias (nome, idade hípica do animal ou competidor), bem como
valores, antes, durante ou após a competição ou fora dela, são de inteira responsabilidade do proprietário, seu
representante legal, treinador ou do competidor.
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10.

DA PREMIAÇÃO POR ETAPA:

Categorias INFANTIL, FEMININA, JOVEM: Do total de 100% (cem) das inscrições de cada categoria,
50% (cinquenta) será para a premiação e os outros 50% (cinquenta) será para custeio das despesas,
assim distribuídas:
1º Lugar: 45% (quarenta e cinco);
2º Lugar: 30% (trinta);
3º Lugar: 15% (quinze);
4º Lugar: 10% (dez).
Categoria ABERTA: Será de 60% (sessenta) das inscrições para a premiação e 40% para a casa por ser em forma de 2 D,
assim distribuídas:
Dos 60% (sessenta) da premiação: 40% (quarenta) para a 1 D e 20% (vinte) para a 2 D.
CATEGORIA 1 D
COLOCAÇÃO PORCENTAGEM
1º Lugar
50% (cinquenta)
2º Lugar
30% (trinta)
3º Lugar
20% (vinte)
CATEGORIA 2 D
COLOCAÇÃO PORCENTAGEM
1º Lugar
50% (cinquenta)
2º Lugar
30% (trinta)
3º Lugar
20% (vinte)
Categoria KIDS: Medalhas ou troféus para todos os competidores, e brindes para os 03 (três) primeiros colocados.
11.

A PONTUAÇÃO POR ETAPA DO CIRCUITO:

Para se chegar ao resultado da pontuação final no circuito para cada competidor serão somados os pontos conforme
tabela abaixo, para cada dia de prova que a etapa soma pontos.
Ao final do circuito, será campeão o competidor que somar o maior número de pontos na sua categoria, após serem
feitos os devidos descartes.
COLOCAÇÃO
Campeão
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar

PONTUAÇÃO
30 (trinta) pontos.
20 (vinte) pontos.
15 (quinze) pontos
10 (dez) pontos.

Apenas na categoria ABERTA que pontuam apenas os 03 (três) primeiros da 1 D e da 2 D.
COLOCAÇÃO
Campeão
2º Lugar
3º Lugar

PONTUAÇÃO
30 (trinta) pontos.
20 (vinte) pontos.
10 (dez) pontos

Observação: A diferença para D será de 0,6 milésimos de segundo para o campeão do 2 D.
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12.

DESCARTE:

O descarte funcionará da seguinte forma:
•
É obrigatório cada competidor descartar 01 (uma) das 06 (seis) etapas, podendo ser
descartado o seu pior resultado ou ausência em uma das etapas, exceto: é vedado o descarte da
última etapa do circuito ao competidor que não participar.
13.

PREMIAÇÃO PARA O CIRCUITO:

COLOCAÇÃO
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

COLOCAÇÃO
1º Lugar

CATEGORIA: ABERTA 1 D
VALOR
R$ 3.000,00 (três mil reais)
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
R$ 500,00 (quinhentos reais)
CATEGORIA: ABERTA 2 D
VALOR
R$ 1.000,00 (um mil reais)

COLOCAÇÃO
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

CATEGORIA: INFANTIL
VALOR
R$ 600,00 (seiscentos reais)
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
R$ 200,00 (duzentos reais)

COLOCAÇÃO
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

CATEGORIA: FEMININA
VALOR
R$ 3.000,00 (três mil reais)
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
R$ 500,00 (quinhentos reais)

COLOCAÇÃO
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

COLOCAÇÃO
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

CATEGORIA: KIDS
VALOR
R$ 300,00 (trezentos reais)
R$ 200,00 (duzentos reais)
R$ 100,00 (cem reais)

CATEGORIA: JOVEM
VALOR
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
R$ 1.000,00 (um mil reais)
R$ 500,00 (quinhentos reais)

O juiz é a autoridade máxima dentro da pista.
Qualquer informação que não conste neste regulamento, e caso necessite algum
julgamento, será utilizado às regras da ABQM.

Realização: Sindicato Rural de Tangará da Serra (65) 3325-0142
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