
 
 
 
 

 
 
 

    

REGULAMENTO PROVA DE LAÇO EM DUPLA 

 EXPOFERR 2022 

 

I. DA PROVA ELIMINATORIA para o rodeio será no dia 12/11/2022 as 08:00hs da manhã 

na pista de laço, locutor FLAVIO DA SILVA de GOIANIA- GO.  

PAGAMENTO PELO PIX: 07.491.930/0001-34. 

 Comprovante pelo telefone: (95) 99177-1045 – Marupiara;  

OBS: POR FAVOR QUANDO MANDAR COMPROVANTE CONFIRMAR NOME, 

MODALIDADE E CATEGORIA.  

II. Inscrições serão somente antecipadas só até dia 10/11/2022 no valor de R$400,00 por 

competidor, pé ou cabeça; e R$ 700,00 as duas posições (pé e cabeça) o mesmo competidor.  

III. O pacote dará direito de correr 2(dois) bois com todos os competidores; 

IV. Serão classificados para o rodeio 10 duplas diferentes, e 2 (duas) duplas iniciantes; 

V. Da eliminatória cabeça e pé irão para sorteio para formarem novas duplas para as 3(três) 

noites de rodeio, sendo que cada classificado só pode laçar 1(um) na cabeça e 1(um) no pé.  

VI. As colocações serão definidas pelas somatórias dos tempos, vencendo a duplas que obtiver a 

menor somatória de tempo;  

 

PREMIAÇÃO  

1° R$ 3.000,00  

2° R$ 1.500,00  

3° R$ 1.000,00  

4° R$ 1.000,00  

5° R$ 1.000,00 Reservado Iniciante 

 

VII. O competidor pode ganhar todas as premiações, desde que com parceiros diferentes; 

VIII. A dupla invertida será considerada outra dupla;  

IX. Só volta para 2° boi abaixo de 12 segundos.  

 

RODEIO  

X. Será nos dias 13/11/2022 (domingo) ao dia 14/11/2022 (segunda) e 15/11/2022 (terça) as 

18:00h pista de rodeio;  

XI. Não será cobrada inscrição das duplas sorteadas para o rodeio;  

XII. Serão premiadas as duplas classificadas do 1º ao 3° lugar. O valor destinado a Premiação 

será:  

DOMINGO SEGUNDA TERÇA 

1 ° R$ 500,00 1° R$ 500,00 1° R$ 500,00 

2° R$300,00 2° R$300,00 2° R$300,00 

3°R$200,00 3°R$200,00 3°R$200,00 

 

Menor Média 2 (duas) fivelas de campeão;  

Menor Média Iniciante 2 (dois) troféus de campeão (iniciante);  

XIII. Será campeã a dupla com menor somatórias das 3 (três) noites de rodeio;  

 

REGRAS, PENALIDADES E DESCLASSIFICAÇÕES  



 
 
 
 

 
 
 

    

XIV. Haverá barreira eletrônica; 

XV. O juiz é quem tem a autoridade total sobre a prova, incluindo liberação de pista, 

desclassificação de participantes por conduta antidesportiva e descumprimento do 

regulamento; 

XVI. Somente será dado tempo após as cordas estarem espichadas e os cavalos tiverem de frente 

um para o outro (roll back); 

XVII. O Peseiro tem o direito de enrolar a corda no pito da sela quantas vezes possível até o juiz 

dar o tempo; 

XVIII. Será acrescido ao tempo do competidor 5 (cinco) segundos em caso de estourar a barreira, e 

será acrescido ao tempo do competidor 5 (cinco) segundos em caso de amarrar apenas 

1(um) pé;  

XIX. Na noite de rodeio será obrigatório estar trajado com camisa de manga comprida abotoada 

no pulso e chapéu.  

Será dado SAT (Sem Aproveitamento Técnico) a dupla quando: 

A. Pedir o boi sem a pista estar liberada (ao critério do juiz);  

B. O cabeceiro laçar o boi e empaletar;  

C. Cabeceiro laçar o boi com meia cara; 

D. Após o cabeceiro enrolar a corda no pito da sela não poderá mais desenrolar, até que o 

peseiro tenha laçado o boi;  

E. O peseiro que laçar sem o boi ter dado o primeiro pulo na corda, chamado de carretão;  

F. Queda de cavalo ou cavaleiro; 

G. Na noite de rodeio a dupla terá 1(um) minuto para pedir o boi após ser chamada pelo 

locutor oficial da prova; 

H. Fazer gesto de ofensa e/ou proferir palavrões contra o juiz; 

I. Atitude antidesportiva, maus tratos aos animais participantes da prova;  

 

DA FOTO CÉLULA  

XX. Em caso de a foto célula não disparar e a dupla errar o boi, ou amarrar por apenas um dos 

pés, a dupla terá direito à 1 (um) boi imediatamente após a sua passada.  

XXI. Em caso de a foto célula não disparar e a dupla concluir a laçada como positiva, a dupla terá 

direito a dois bois imediatamente após a sua passada.  

 

DAS RESPONSABILIDADES DOS COMPETIDORES  

XXII. Todo competidor ao se inscrever, submete-se compulsoriamente ao presente regulamento, 

uma vez que se presume que o mesmo tenha total e pleno conhecimento do presente, 

devendo cumpri-lo e respeitá-lo fielmente, bem como deve reconhecer o Juiz da Prova, 

como autoridade máxima da prova, devendo a ele se relacionar com respeito;  

XXIII. É de única e exclusiva responsabilidade das duplas inscritas, eventuais danos ou prejuízos e 

qualquer natureza, decorrentes de acidentes, e outras espécies, dentro e fora da pista, 

causadas pelo concorrente, sua dupla, seus animais, seus veículos e pertences;  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

XXIV. EXPOFERR e seus representantes, se isentam de toda e qualquer responsabilidade por danos 

sofridos pelos animais, equipamentos e veículos dos participantes e assistentes, durante e 

após a realização da prova;  

XXV. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Diretoria da EXPOFERR; 


