2 ﹾPROVA THIAGO MUNIZ DE 3 TAMBORES

Regulamento
1 – DO OBJETIVO
A 2 ﹾprova Thiago Muniz de 3 tambores, tem como objetivo
fomentar os esportes equestres dentro do Estado do Amazonas.
No evento teremos Prova de Três Tambores e barracas de
alimentação, doces e bebidas.
Nosso objetivo é o crescimento da modalidade de Três
Tambores, valorizando nossos competidores, e dando premiações
cada vez melhores.
A equipe AM 3T, responsável pela organização deste evento,
foi criada com o objetivo de divulgar, fazer com que o esporte
cresça no Amazonas, e se torne cada vez mais competitivo.

2 – DA DATA / HORÁRIO / LOCAL
O Evento acontecerá no dia 18 de maio de 2019, na Sociedade
Hípica Nilton Lins.

3 – DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas por whatsapp, ligação ou
mensagem ao número (92) 98164-6000 – Gabrielle Lins ou
diretamente pelo Site SGP - http://www.sgpsistema.com/
(somente colocar Competidor, Animal e Categoria)
Pagamento (até 17/05 - 17 hrs) em dinheiro, ou
depósito/transferência para:
BANCO ITAÚ – AG 8169 – CC 07358-5 – CPF 015.181.252-71
Favorecido: Melissa Telles de Sousa Pinheiro Coelho
ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA VALIDAÇÃO DA
SUA INSCRIÇÃO - GABRIELLE LINS (92) 98164-6000

*ATENÇÃO:
- PRAZO FINAL PARA REALIZAR E PAGAR AS INSCRIÇÕES SERÁ AS
17:00 HORAS DO DIA 17/05/2019. O competidor que se inscrever
e não realizar o pagamento até a data e horário limite, terá sua
inscrição cancelada.
- CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO COM DEVOLUÇÃO DO VALOR
SOMENTE ATÉ SEXTA (17/05) às 17 HRS. Após data e horário
determinado, a inscrição será cancelada, porém valor não será
devolvido.
- AS INCRIÇÕES FEITAS NO DIA 18/05, TERÃO ACRÉSCIMO DE R$
50,00 no valor, e o competidor entrará como primeiro na ordem
de entrada.
A Taxa de inscrição será por Conjunto (Competidor + cavalo) –
com direito a duas passadas.

CATEGORIA TEST HORSE – 2 PASSADAS
R$ 50,00 (Cinquenta Reais)
CATEGORIA AMADOR E INFANTIL – 2 PASSADAS
R$ 150,00 (Cem Reais)
CATEGORIA ABERTA E FEMININA – 2 PASSADAS
R$ 200,00 (Duzentos Reais)

4 – DAS CATEGORIAS
Categoria infantil (o limite de idade máximo é de 14 anos) - peso
livre
Categoria Amador e Test horse – peso livre
Categoria Feminina (o limite de idade mínimo é 14 anos) - peso
livre
Categoria Aberta (o limite de idade mínimo é 14 anos) - peso
mínimo de 75 kg

5 – DA ORDEM DE ENTRADA
Ordem de chamada de cada categoria
1 – Test Horse
2 – Amador
3 – Infantil
4 – Feminina
5 – Aberta
IMPORTANTE: A ordem de entrada será sorteada através do site
SGP (podendo ser alterada pela comissão)

6 – DA PREMIAÇÃO
TEST HORSE (colocação por sequência de tempos)
1º lugar – medalha + troféu
2º lugar – medalha
3º lugar – medalha
4º lugar – medalha
5º lugar – medalha

AMADOR (colocação por sequência de tempos)
1º lugar – R$ 350,00 + medalha + troféu
2º lugar – R$ 200,00 + medalha
3º lugar – R$ 150,00 + medalha
4º lugar – medalha
5º lugar – medalha

INFANTIL (colocação por sequência de tempos)
1º lugar – R$ 350,00 + medalha + troféu
2º lugar – R$ 200,00 + medalha
3º lugar – R$ 150,00 + medalha
4º lugar – medalha
5º lugar – medalha

FEMININA (colocação por sequência de tempos)
1º lugar – R$ 750,00 + medalha + troféu
2º lugar – R$ 450,00 + medalha
3º lugar – R$ 300,00 + medalha
4º lugar – medalha
5º lugar – medalha

ABERTA (colocação por sequência de tempos)
1º lugar – R$ 750,00 + medalha + troféu
2º lugar – R$ 450,00 + medalha
3º lugar – R$ 300,00 + medalha
4º lugar – medalha
5º lugar – medalha

*Brindes serão distribuídos a critério da comissão

7 – DESEMPATE
O critério será: Soma de tempo das duas passadas.
Ficando na frente o competidor que tiver a menor somatória dos
tempos.

8 – TRAJE
O competir deverá se apresentar na pista com traje
´´western´´ - camisa de manga comprida abotoada, por dentro da
calça, cinto e chapéu/boné/capacete.

9 – DO ANIMAL
O competidor terá que apresentar toda a documentação do
seu animal em dia, exigido pelo Médico Veterinário presente.
Exames de Mormo, AIE e GTA (Guia de Transporte Animal).
Caso o animal apresente algum ferimento ou corte antes de
entrar na pista, o competidor deverá informar ao juiz ou fiscal de
prova, para que o juiz decida se este animal poderá ou não correr.
O animal será avaliado por um JUIZ, na entrada e saída de
pista, onde não poderá apresentar nenhum ferimento ou
sangramento ocorrido durante a prova, devido ao mal uso do
arreio de boca ou esporas.

10 – SITUAÇÕES DE SAT
Será considerado SAT:
- Erro de percurso
- Diminuição drástica de velocidade
- Caso haja ferimento ou sangramento no animal ocorrido
durante a prova, devido ao mal uso de Arreio de boca ou esporas.
- Caso o competidor não se apresente para inspeção
- Se não estiver com o traje completo: camisa de manga
comprida abotoada e por dentro da calça, cinto e
chapéu/boné/capacete.
- Não será permitido o competidor correr amarrado de
qualquer forma à sela ou ao cavalo, devendo estar totalmente
livre.
- Queda do competidor durante o percurso

11 – OBSERVAÇÕES
- Cada competidor terá direito a 2 passadas para cada conjunto
inscrito.
- O competidor será classificado por seu tempo (FOTOCÉLULA).
Se durante a prova o competidor derrubar o tambor, serão
acrescentados 5 (cinco) segundos em seu tempo por cada tambor
que for derrubado.
-Não é permitido bater (com a mão, chicote, boné, ou qualquer
item) na frente do animal, ou na cabeça. Caso isso ocorra o
competidor será desclassificado, na respectiva Etapa.
- O tempo será anunciado pelo locutor assim que o juiz de pista
avaliar o competidor e o animal.
- A cada 5 passadas será feito o manejo de pista, ou a depender
das condições da pista, visando sempre a segurança dos
competidores e seus animais.
- Será obrigatório o tambor de ferro de 200 litros.
- É proibido colocar qualquer material líquido ou sólido dentro
dos três tambores.
- Será permitida a entrada do treinador na pista nas categorias
Amador, Feminina e Infantil.
- O juiz de pista ou a Comissão tem a autoridade dentro e fora
da pista para desclassificar o competidor em caso de desacato ou
outro eventual problema causado pelo competidor, ou qualquer
pessoa diretamente ligada a ele ou à Direção da Organização.

Atenciosamente, Equipe AM 3T.

