
 
 
 
 

 
 
 

    

 

REGULAMENTO PROVA DOS 3 TAMBORES CATEGORIA ABERTA/ AB INFANTIL 

(ATÉ 12 ANOS NÃO COMPLETOS)   

EXPOFERR 2022 

 

I. As inscrições somente até o dia 10 de novembro.  

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. As eliminatórias serão realizadas no dia 11/11/2022 às 15 horas impreterivelmente; 

III. As inscrições serão fechadas, com o pacote com 2 (duas) passadas no valor de R$300,00; 

IV. Cada competidor poderá fazer apenas 1 (um) pacote de inscrição, com cada cavalo;  

V. Serão retirados os 16 (dezesseis) menores tempos para o rodeio, sendo que cada competidor 

e cavalo somente entrará com 1(um) tempo entre os 16 (dezesseis) menores.  

VI. Dos 16 (dezesseis) menores tempos:  

A. Correrão 8 (oito) tempos no dia 13/11 no rodeio sendo 6 (seis) na Categoria Aberta e 2 

(duas) na Categoria Aberto Infantil onde serão retiradas as 3 (três) menores somatórias 

para Aberta e 01 (um) para Infantil para a final; 

B. Correrão 8 (oito) tempos no dia 14/11 no rodeio sendo 6 (seis) categoria aberta e 2 

(duas) Aberta Infantil onde serão retiradas as 3 (três) menores somatórias para a aberta, 

01 (um) Aberta Infantil para a final;  

VII. Se somente dentro das noites de rodeio o competidor receber SAT (Sem Aproveitamento 

Técnico), serão acrescidos 120” (cento e vinte segundos) na somatória do competidor; 

VIII. As colocações serão definidas pelas somatórias dos tempos, vencendo quem obtiver a menor 

somatória das 3 (três) passadas eliminatórias no rodeio, dia 13/11, 14/11 e final 15/11. 

 

REGRAS, PENALIDADES E DESCLASSIFICAÇÕES  

IX. 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; 

X. Será permitido o uso de chicote, desde que este não provoque sangramento no animal; 

XI. Será acrescido ao tempo do competidor 5 (cinco) segundos por cada tambor derrubado; 

XII. Será obrigatório estar trajado com camisa de manga comprida abotoada no punho e chapéu, 

nas três noites de rodeio.  

XIII. Será dado SAT (Sem Aproveitamento Técnico) ao competidor quando:  

A. Competidor passar fora das balizas e/ou do percurso; 

B. Se o competidor adentrar a pista, sem estar trajado corretamente;  

C. Se o juiz da prova verificar maus tratos, sangramento ou ferimentos nos animais, 

ocasionados por esporas, embocaduras e etc.;  

D. Se o competidor não se apresentar em 1 (um) minuto na pista após ser chamado pelo 

locutor oficial; 

E. Se a fotocélula não funcionar o competidor passará no final da prova e se persistir e a 

fotocélula não funcionar novamente o competidor passará em 1° na noite seguinte.  

 Não será permitida a troca de animal durante a competição, se houver algum 

contratempo, sobe o classificado o próximo classificado. 



 
 
 
 

 
 
 

    

 

DAS PREMIAÇÕES  

XIV. Serão premiadas as duplas classificadas do 1º ao 3º lugar. O valor destinado a premiação 

será:  

ABERTA ABERTA INFANTIL 

1º: R$ 2.400,00 + FIVELA 1°: R$ 500,00 + TROFEU 

2º: R$ 1.200,00 2°: R$300,00 + MEDALHA 

3º: R$ 600,00 
 

 

 

DAS RESPONSABILIDADES DOS COMPETIDORES 

XV. 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;  

XVI. É de única e exclusiva responsabilidade do competidor inscrito, eventuais danos ou 

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

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

XVII. O horário de treino na pista do rodeio, será até as 12h (meio dia), após esse horário, se 

descumprido competidor será eliminado  

XVIII.  OBRIGATÓRIO EXAME DE ANEMIA E MORMO  
XIX. Acesso de animais somente pelo portão dos fundos do parque de exposições; 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

XX. EXPOFERR 22 e RR Rodeio Show, 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;  

XXI. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela diretoria da RR Rodeio Show e 

EXPOFERR 22. 


