Catanduva Rodeo Festival 2019
CHEGADA
 Dados para o GTA: Código da Propriedade 35111020517 | CNPJ: 53.219.523/0001-90
taxa de retorno obrigatório por GTA R$ 20,00
 Exames: obrigatória a apresentação do exame de AIE, Exame do Mormo, atestado de sanidade do
animal, atestado de vacinação contra Influenza e a apresentação do GTA.
 Estacionamento entrada franca para carros com trailer, caminhões ou motor roon em local
privativo determinado pela comissão organizadora com muita disciplina e respeito. Caso o veiculo
esteja estacionado em local não permitido ou de exclusividade para outros veículos e sem
autorização previa da comissão organizadora será cobrado o valor do estacionamento diário ou ate
mesmo removido do local.

REGULAMENTO PROVA DOS TRÊS TAMBORES
CATEGORIA FEMININO | MIRIM & JOVEM

1. Inscrições:
 Só serão realizadas as inscrições dos animais e competidores que tenham cumprido o item “
CHEGADA “
 Valor das inscrições: Feminino R$ 190,00 (cento e noventa reais)
Mirim R$ 100,00 ( cem reais) corre na sexta feira dia 12/04 | até 10 anos de idade
Jovem R$ 100,00 ( cem reais) corre no sábado dia 13/04 | de 11 a 14 anos
Inscrições: É liberado o número de inscrições por animais, porem estes animais não poderão
ser montados por outros competidores e classifica somente um único menor tempo para a
semi-final. A competidora poderá escolher o animal que ira correr na semi-final e não mais
trocá-lo, a não ser que haja alguma impossibilidade de competição deste animal
comprovada por um laudo veterinário e acompanhamento do juiz da prova, neste caso será
permitida a troca.
 Pagamento das inscrições: deverão ser pagas antes do inicio da prova. Cada competidor
terá direito de três credenciamentos (competidor, treinador e acompanhante ou a seu
critério) e um transito livre por competidor. Somente será credenciado o (a) competidor (a)
que entrar em pista para as eliminatórias. Caso seu pagamento não tenha sido efetuado o
competidor não será chamado na pista.
 Devolução da inscrição: uma vez realizada a inscrição e o sorteio, em caráter irretratável e
irrevogável,
não
haverá
a
devolução
da
importância
paga.

 Horário da prova:
 será rigorosamente cumprido de acordo com o anunciado. Só poderá ser alterado de acordo
com a comissão organizadora decorrente de alterações climáticas ou problemas técnicos.
Fica assim, a pista estará liberada para treino ate uma hora antes do horário marcado para
a prova
2. Obrigatoriedade:
 Classificatória obrigatório uso de chapéu ou boné, camiseta ou camisa manga curta ou
longa
 Final ou semi-final chapéu, camisa manga longa, abotoada no punho e para dentro da calça
tanto do competidor e treinador.
 Mirim capacete e documento de identidade obrigatório no ato das inscrições.
 O competidor deverá estar na pista no momento de sua chamada.
 Das classificadas comparecerem para abertura
 Das classificadas vestir a camisa do patrocinador da festa, caso seja determinada
 Todos os competidores deverão ceder direitos para fotos e entrevistas no rodeio de
Catanduva
3. Classificatória:
 A partir da liberação da pista o juiz passa a ser a autoridade máxima na arena.
 Os reparos serão feitos a cada 10 passadas, podendo haver alteração de acordo com as
condições da pista.
 Durante a prova, todas as dúvidas deverão ser solucionadas diretamente com mesário, e
este sim, se for necessário perguntara ao juiz. É muito importante que toda a atenção seja
dada na pista e que nada atrapalhe o andamento dos trabalhos.
 Não será permitida presença dentro da arena de pessoas que não façam parte do sistema
gestor da prova, ou seja, somente poderá estar na pista: JUIZ, TREINADOR, COMPETIDOR,
LOCUTOR, COMISSÃO ORGANIZADORA, MANEJO e pessoas autorizadas.
 Qualquer raça eqüina poderá ser inscrita, tendo documentação de registro ou não.
 Peso Liberado
 Nas passadas será considerado o percurso em menor tempo sem a derrubada de nenhum
tambor.
 É considerada a derrubada de um tambor quando sua lateral encostar no chão e ou quando
o mesmo der um giro e parar de ponta cabeça, tendo uma penalização de 5 segundos.
 Assim que acionada a fotocélula, pelo competidor, seu percurso e tempo serão avaliados
pelo juiz. Somente quando pelo próprio competidor for fechada a fotocélula será realizada
uma inspeção do animal, sangue, embocadura e traje ; sendo então classificada seu tempo,
ou desclassificado.
 Será considerado travamento da fotocélula somente fatores técnicos, sendo assim o
competidor terá direito a uma nova passada no final do grupo, porem se houve algum
tambor derrubado será contabilizado em sua nova passada.
 Outros eventos da natureza (vento, sol, chuva, papeis voando, pássaros e outros animais)
que venham a fechar a fotocélula serão decididos pelo juiz no local.
 Embocadura liberada desde que não cause lesão no animal

 Maus tratos, sangue, falta de traje, desrespeito ou ate mesmo algum manifesto dentro da
arena ( a não ser manifesto este feito pelo competidor ou treinador ) será considerado SAT.
 Categoria mirim, os 05 menores tempos da classificatória estarão automaticamente na
grande final onde será somado o tempo da classificatória ao tempo da final a Menor soma
será a grande campeã (ão) e assim sucessivamente do 2º ao 5 lugar.
 Categoria Jovem, os 05 menores tempos da classificatória estarão automaticamente na
grande final onde será somado o tempo da classificatória ao tempo da final a Menor soma
será a grande campeã (ão) e assim sucessivamente do 2º ao 5 lugar.
 Classificam para semi-final da 1ª noite, no dia 12/04 os 10 menores tempos de cada
competidor.
 Nesta noite a largada com ordem decrescente de classificação e com uma única passada, os
5 menores tempos classificam-se diretamente para a grande final.
 Se houver descarte da competidora a vaga será transferida para a semi final do dia
seguinte.
 No dia 13/04 inicia-se a classificatória seguindo os mesmos critérios. Após a classificatória,
onde ira para semi final 10 competidores. Haverá uma pausa de 30 minutos e já será
realizada a semi final onde classificarão para a grande final 05 competidores.
 Na noite do dia 13/04 será realizada a grande final. A Campeã sairá da seguinte somatória:
01 tempo da eliminatória + 01 tempo da semi-final + 01 tempo da final, a Menor soma será
a grande campeã e assim sucessivamente do 2º ao 10º lugar.
 Qualquer outro acontecimento que não esteja neste regulamento será decidido pela
comissão organizadora e o juiz da prova.
4. Premiação:
 Será paga no final da prova
 Caso seja impossível a realização da grande final a premiação será paga de acordo com a
classificação de cada competidora no momento em que a prova for cancelada. Será dividido
da seguinte maneira: 1º = 23%, 2º = 19%, 3º = 15%, 4º = 13%, 5º = 10%, 6º = 5%, 7º

= 4,5%, 8º = 4%, 9º = 3,5% e 10º 3%
 A porcentagem acima descrita em cada colocação se refere ao percentual sobre o
valor total da premiação da categoria na prova.
5. A comissão organizadora não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos que os
competidores, treinadores, convidados possam vir a ter durante os dias do Catanduva Rodeo
Festival
6. Quaisquer eventualidades dentro da prova, o Juiz é autoridade máxima e caso seja necessário a
comissão organizadora se reunirá para quaisquer decisões necessárias.

