
Regulamento covid 19
• SOMENTE SERÁ AUTORIZADA A ENTRADA DE 

COMPETIDORES. 
• MENORES DE IDADE TERÃO DIREITO A 1 

ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL LEGAL.

• NA PORTARIA HAVERÁ TERMÔMETRO DIGITAL PARA 
AFERIR A TEMPERATURA DE COMPETIDORES E 
ENVOLVIDOS NO EVENTO.

• USO DE MASCARA OBRIGATÓRIO. O USO DE MASCARA E
DISTANCIAMENTO DE 2 METROS DEVERA SER 
OBSERVADOS POR TODOS OS COMPETIDORES E 
ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO. A EQUIPE DE 
SEGURANÇA ESTARÁ FISCALIZANDO O 
DISTANCIAMENTO E USO DE MASCARA.

• O USO DA MASCARA SÓ SERÁ LIBERADO NA HORA DA 
CORRIDA.

• TEREMOS ALCOOL EM GEL NAS DEPENDÊNCIAS DO 
RANCHO.

• O JUIZ DA PROVA É AUTORIDADE MÁXIMA DURANTE 
TODA A COMPETIÇÃO.

• TRANSMISSÃO AO VIVO PELO INSTAGRAM 
@coparb_3tambores .

• INSCRIÇÕES SOMENTE ANTECIPADAS, PELO SITE 
DO HOTEL FAZENDA BOUGAINVILLE. 
www.hotelfz.com.br

 Será cobrada uma taxa de R$ 10,00
por competidor. (OBRIGATORIO)

• OS COMPETIDORES QUE NÃO SEGUIR AS REGRAS DE 
DISTANCIAMENTO E USO DE MASCARA ESTARÁ SUJEITO 
A EXCLUSÃO DA PROVA SEM DIREITO A DEVOLUÇÃO DO
VALOR DAS INSCRIÇÕES.  

http://www.hotelfz.com.br/




Regulamento 03 Tambores Copa RB 2020

Serão realizadas 04 
Etapas 1ª 15/02/20
2ª 03/10/20
3ª A 
definir 4ª 
A definir
Será cobrada uma 
taxa de R$ 10,00 
para seguro por 
competidor

Para realizar a inscrição será obrigatória a 
apresentação de documento com foto.

A idade prevalecera a do dia da 1ª Etapa ex: 
(Competidor inscrito no dia da etapa tem 13 
anos ele correra a mirim e pontuara até o final 
nesta categoria). Não poderá disputar 02 
categorias.

Não haverá ano hípico.

Para todas as categorias será obrigatória a 
apresentação de documento para comprovação 
de idade na inscrição. Também podendo ser 
solicitada novamente pelo juiz ou comissão para 
caso haja algum questionamento, já possa ser 
resolvido. Caso não apresente 
serádesclassificado.

No momento de efetuar a inscrição o
competidor ou  responsável está ciente
do  regulamento  e  termo  de
Compromisso e deResponsabilidade.

Categoria Kids: Somente nesta categoria 
poderá correr mais de um competidor com o 
mesmo cavalo. Idade até 08 anos, poderá 
correr a mirim. Porém não recebera pontuação
na Mirim, somente premiação.
Uso obrigatório de capacete.



Categoria Mirim: idade 09 anos a 13 anos, 
poderá correr a jovem. Porém não recebera 
pontuação na Jovem, somente



premiação

Categoria Jovem: idade 14anos a 18 

anos. Categoria amador: a partir de 19 

anos, não treinador

Incentivo: Idade liberada, não podendo ser 
treinador(a). Para classificação desta categoria,
será usado o menor tempo da categoria Aberta 
acrescido de 1,5 seg. ( ex: se o menor tempo da 
categoria foi um 17,300, acrescenta 1,5 seg. = 
18,800s que será o início da premiação. Quem 
fizer abaixo automaticamente não pontuara e 
também não entrara para premiação.) Quem 
fizer mais de uma inscrição com o mesmo 
animal, sempre usara o menor tempo para 
classificação. (Ex: João fez 02 inscrições Ele 
correu um tempo de 18,700 e outro de 18,800 
sendo que o Tempo de corte 18,800, ele não 
poderá classificar devido o seu menor tempo 
que e de 18,700.)

Categoria Potro: 

geração 2016 

Categoria test-horse:

Categoria aberta: Peso 

mínimo 75 kg Paratleta

CategoriaFeminina:Pesomínimo65kg

Test horse não haverá premiação final e nem pontuação nas 
etapas

Ponto extra (10 pontos) para conjunto que correr todas 
etapas e 04 pontos para conjunto que correr 3 etapas.



Premiação em dinheiro da etapa será 70% das 
inscrições do 1º ao 3º sendo 50%, 30% e 20% 
nas categorias: Aberta, Feminina, Mirim, 
Jovem, Amador

Premiação em dinheiro da etapa será 50% 
das inscrições do 1º ao 3º sendo 50%, 30% e 
20% nas categorias: Incentivo e Potro.



Não haverá premiação em dinheiro nas 
categorias: Kids, Test-Horse e Paratleta

Premiação etapas: troféus para todos na 
categoria: paratleta e Kids

Em todas categorias exceto kids, paratleta e
test-horse, poderá ganhar 2 prêmios com 
conjunto diferente na etapa, caso correr 
com mais de um animal, porem pontua-se 
somente com 01 conjunto. E para 
premiação final ganha apenas com um 
conjunto.

Falha da fotocélula: a competidora correrá 
novamente no final de folha. E caso tenha 
derrubado 1 ou mais tambores, não voltará 
penalizada.

Tempo para entrar na pista: A competidora terá 1 
minuto para iniciar a prova, tempo computado 
pelo juiz.

Embocadura: liberada.
Traje é liberado, o uso de boné, capacete ou 
chapéu é obrigatório.
Depois de iniciada a categoria, não poderá 
alterar os nomes de cavalos ou cavaleiro, 
também não poderá fazer mais inscrições. 
(exceto test-horse que e até o final da primeira 
passada)

Ordem das categorias e valor da passada:

Test-
horse:
Test-
horse: 
Paratlet
a:

R$ 40,00
R$ 70,00
Cortesia

1 pa
ss

2 pa
ss

1 
pas
s

Kids: R$ 35,00 1 pass
Aberta: R$ 130,00 1 pass



Incentiv
o:

R$ 90,00 1 pass

Mirim: R$ 90,00 1 pass
Jovem: R$ 90,00 1 pass
Amador: R$ 100,00 1 pass
Feminin
a:

R$ 110,00 1 pass

Potro: R$ 40,00 1 pass
Potro: R$ 70,00 2 pass



O pagamento das inscrições tem que ser feito no ato 
das inscrições, quem não tiver pago não será chamado 
em pista.

A pontuação será com o conjunto cavalo x 

cavaleiro Premiaçãodafinalda Copa RB
Campeões das categorias:

Aberta R$  2.500,00  +
Fivela Feminina R$
2.500,00 + Fivela Jovem

R$  1.500,00  +
Fivela
Mirim R$ 1.500,00 + Fivela
Kids Fivela
Amador R$ 1.000,00 + 
Fivela Incentivo

Fivela
Paratleta brinde
Potro Fivela

Critérios de desempate na Etapa
Em caso de empate, será somada a 
premiação da subsequente e dividida 
entre os competidores e a pontuação será 
igual para os dois. Não havendo a 
pontuação do 2º colocado. Isso se repete 
caso ocorra na 2ª e 3ª colocação e nas 
colocações também que não tenham 
premiação em dinheiro.
Ex: 1º tempo foi João com 17,000 e o segundo 
Jose com 17,000, daí soma-se o valor da 1ª e 2ª
colocação e divide entre os dois competidores 
e a pontuaçãoserá a mesma para os dois. No 
caso não haverá o 2º colocado. Também para 
classificações subsequentes: ex: empate na 5ª 
colocação os dois recebem a mesma pontuação
e o 6º lugar não haverá.

Critérios de desempate na Final da Copa



1º critério será quem participou de mais etapas 
da Copa.

2º Critério será somas dos tempos das 3 
etapas e que for menor será sagrado 
campeão, consequentemente o outro 
competidor ficara com a 2ª colocação.



Pontuação para copa
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Maus tratos aos animais: de qualquer natureza, 
desclassificação do competidor(a), assim como 
presença de sangue após as passadas. Sendo 
julgado apenas pelo juiz na pista e/ou no campo 
de visão do mesmo, não serão permitidos maus 
tratos antes ou durante a prova, é 
imprescindível que o animal esteja sadio 
durante toda prova, (ex. manqueira evidente) 
caso contrário será atribuído SAT.

Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso a 
competidor(a) avance a linha da fotocélula por 
fora ou por dentro e retorne ao local de partida
será atribuído S.A.T.

Erro de percurso: Será atribuído S.A.T.
Penalidade: serão acrescidos 5 segundos a 
cada tambor derrubado

SAT: bater a frente da paleta do animal, 
presença de sangue será atribuído.



Reparo em pista: será definido pelo juiz e 
poderá ser feito a qualquer momento durante a
prova caso o juiz ache necessário devido a 
segurança dos animais e competidores, não 
voltando em nenhuma hipótese passadas 
anteriores.

Os casos que, porventura, não estiverem 
descritos nesse regulamento serão julgados e
definidos pela organização da prova.

Termo de Compromisso e Responsabilidade: Os 
competidore



e responsáveis legais são responsáveis por seus 
animais, veículos, trailers, acessórios, etc. Tanto
dentro como fora do estabelecimento. 
Assumindo integralmente as responsabilidades 
civis e criminais por eventuais acidentes e/ou 
danos que possam a vir ocorrer com a 
competidor(a), animal, veículo, trailers e 
acessórios, isentando o Sitio São Sebastião 
(Rancho Bougainville), inscrito no CPF: 
158.595.038-65 eo organizador Ney Corsi, 
inscrito no CPF: 158.595.038-65, de qualquer 
responsabilidade durante a competição. O 
competidor, e responsável legal, declaram estar 
ciente de que haverá divulgação comercial, 
mediante a filmagem, reportagem, fotografias e 
outras formas de divulgação. Sendo que autoriza
o evento e a organizadora a divulgar a mídia 
escrita e visual, renunciando ao pagamento de 
direitos de imagem. No ato da inscrição e 
pagamento da mesma, a competidor(a) e/ou seu 
responsável legal aceita integralmente os 
termos do regulamento previamente divulgado a
todos, não podendo declarar o desconhecimento 
do mesmo.

No momento de efetuar a inscrição o
competidor ou  responsável está ciente
do  regulamento  e  termo  de
Compromisso e reponsabilidde.




	Será cobrada uma taxa de R$ 10,00 por competidor. (OBRIGATORIO)
	O pagamento das inscrições tem que ser feito no ato das inscrições, quem não tiver pago não será chamado em pista.

