Festa do Peão de Americana – 10 a 12 de Junho de 2022
Regulamento Completo – 3 Tambores
1. RESERVA E PAGAMENTO DE BAIA PARA OS DOIS FINAIS DE SEMANA SOMENTE ATÉ DIA
02/06 (quinta feira) APÓS ESSA DATA NÃO SERÃO ACEITAS RESERVA E AS BAIAS NÃO PAGAS
SERÃO CANCELADAS. VALOR DA BAIA R$260,00.
1.1. POR EXIGÊNCIA DA POLICIA AMBIENTAL, A BAIA SERÁ OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS
ANIMAIS, INDEPENDENTE SE O ANIMAL FOR FICAR NO RECINTO.
1.2. Os animais deverão permanecer em suas baias enquanto não estiverem em competição.
NÃO SERÁ PERMITIDO MONTAR PIQUETE EM HIPOTESE ALGUMA.
2. INSCRIÇÃO:
▶VALOR DO PACOTE R$400,00
▶ VALOR DE DIÁRIA R$300,00
2.1. As competidoras poderão fazer mais de uma inscrição com cavalos diferentes
2.2. Cada inscrição dará direito a 01(uma) passada (respeitar a ordem de cada animal)
2.3. AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER FEITAS SOMENTE ANTECIPADAS PELO SGP SISTEMA
(www.sgpsistema.com) E PAGAS ANTECIPADAMENTEVIA DEPOSITO BANCARIOATÉ O DIA
06/06 (segunda-feira) PIX 39.327.381/0001-53 GRAZIELLA AGNES EVENTOS E CRONOMETRADAS - Enviar comprovante 19-98119-1661
2.4. Credenciamento: 3 pulseiras e 1 transito livre por competidora, independente do número
de inscrições. MAIS DE UMA INSCRIÇÃO NÃO DARÁ DIREITO A MAIS CREDENCIAL
3. Premiação R$20.000,00
▶ 1º 5.000,00
▶ 2º 3.500,00
▶ 3º 3.000,00
▶ 4º 2.000,00
▶ 5º 1.500,00
▶ 6º ao 10º 1.000,00
4. Classificatória:
4.1.Todas as competidoras correrão durante o dia nas eliminatórias, tendo direito a 01(uma)
passada por inscrição (pacote). Classificam-se todos os dias de eliminatórias as 12 (doze) competidoras que tiverem os melhores tempos para o rodeio à noite. À noite classificam-se as 5
(cinco) melhores somatórias para correr a final, totalizando 10 finalistas.

4.2.A competidorapoderá fazer mais de uma inscrição (pacote) com animais diferentes,porém,
classifica apenas o melhor tempo da competidora. As inscrições serão feitas pelo SGP sistema.
4.3. Se a competidora classificada para as classificatórias a noite e/ou final não comparecer,
não abre a vaga para a próxima competidora, ou seja, correrão o total de competidoras presentes.
5. Baixa de tempo: As competidoras já classificadas poderão baixar sua média, mas perderão
automaticamente seu tempo anterior, descartando-o. A vaga do descarte passará para o dia
seguinte.
6. Empate na etapa: Se a 12ª e a 13ª empatarem nas eliminatórias, as duas competidoras correrão novamente pelo desempate (tira-teima) e assim subirá apenas uma para noite. Se houver
empate na soma entre a 5ª e a 6ª (noite) colocada será considerado para desempate o menor
tempo da competidora. Se houver empate por tempo na final, a premiação de ambas competidoras serão somados e divididos entre elas.
7. Ordem de entrada: A ordem de entrada na pista durante o dia e à noite serão feitas por
sorteio.
7.1.Respeitar a ordem de entrada de cada animal.
8. Traje: Uso obrigatório de traje completo, camisa de manga comprida abotoada no punho e
para dentro da calça e chapéu, para competidoras e treinadores nas eliminatórias durante o dia
e no rodeio a noite.
O juiz poderá liberar o traje durante as eliminatórias do dia. Se for liberado, será avisado para as
competidoras antes do inicio da competição.
9. Peso: Peso mínimo obrigatório da competidora mais seus equipamentos: 65Kg.
10. Animal: A competidora poderá trocar de animal durante a prova, porém deverá comunicar
a comissão organizadora com antecedência mínima de 3 horas.
10.1. Não será permitido mais de uma competidora correr com o mesmo animal, mesmo em
dias diferentes.
10.2. Embocadura conforme regra da ABQM
10.3. A competidora é responsável por seus animais durante o evento, isentando a Festa do
Peão de Americana e sua organização de qualquer responsabilidade quanto a acidentes ou
danos que por ventura possam acontecer durante a competição.
10.4. Maus tratos aos animais dentro ou fora da pista serão passíveis de punição, podendo a
competidora ser desclassificada da competição e/ou do evento.
11. Falha na fotocélula: Caso haja problemas com o equipamento, a competidora correrá novamente no final de folha, voltando com a pista zerada, independente se houver penalidades na
primeira passada.
12. Penalidades: Serão acrescidos 5 segundos ao tempo da competidora por cada tambor
derrubado. O tambor será considerado derrubado quando sua lateral tocar no chão ou quando
girar e parar de ponta cabeça.
13. Desclassificação:
13.1. Se a competidora errar o percurso será desclassificada
13.2. Se a competidora avançar a linha da fotocélula no início ou no final do percurso será desclassificada (apenas lado de dentro)

13.3. A competidora terá 1 (um) minuto para iniciar sua prova após a pista ser liberada pelo juiz
e chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este limite de tempo, será desclassificada.
13.4. Se a competidora ou treinador não estiverem usando o traje completo ao entrarem em
pista, a competidora será desclassificada. Salvo quando houver liberação do juiz durante as
eliminatórias do dia.
13.5. Após a sua passada a competidora terá seu cavalo vistoriado e se houver qualquer
mancha de sangue proveniente de espora, reio, embocadura, barbela, gamarra e/ou outros
equipamentos utilizados fora do padrão, será desclassificada.
13.6. Caso haja a queda do cavalo e/ou da competidora durante o percurso antes de passar a
linha da fotocélu desclassificada.
15. Reparo de Pista: O reparo de pista será feito a cada 5 (cinco) competidoras corridas durante
as eliminatórias do dia. Nas classificatórias a noite e na final o reparo será feito a cada 6 (seis)
competidoras.
15.1. Caso a pista não apresente condições para a competição, o juiz poderá a seu critério, parar
a prova e refazer o reparo necessário, a fim de prevenir quaisquer acidentes.
Pista em más condições devido à chuva ou situações adversas: Após passar pela inspeção da
Comissão organizadora, se a pista não oferecer condições para competir, a passada será adiada
para o dia seguinte (classificatórias e semifinais). Se no dia seguinte, a pista ainda assim não
apresentar condições, a prova será cancelada. Se esta condição se apresentar na final, as 10
finalistas (Feminina) serão premiadas na ordem em que foram classificadas. Caso a pista não
der condições no segundo dia antes da semifinal a classificação final será da seguinte forma:
as 5 primeiras classificadas para final no dia anterior serão premiadas e pontuadas do 1º ao 5º
lugar e as 5 primeiras colocadas para a semifinal serão pontuadas e premiadas do 6º ao 10º
lugar. Se a etapa for cancelada, cada competidora presente receberá o valor de sua inscrição de
volta, valor da baia não será devolvido em hipótese alguma. Essas condições serão julgadas
exclusivamente pela comissão organizadora da prova e pelo juiz da prova. A qualquer momento, a pista poderá ser alterada por motivos de segurança a critério exclusivo da comissão e do
juiz da prova. Caso a competidora não concorde com a alteração poderá usar seu direito de
descarte.
16. Horário e dia de treino será divulgado pela organização da prova.
17. Treinador: O treinador, devidamente trajado, poderá entrar em pista junto com a competidora nas eliminatórias do dia e no rodeio a noite.
O treinador não poderá entrar em pista montado no animal. Caso isso ocorra, a competidora
será desclassificada.
18. Juiz: O juiz é a autoridade máxima na pista.
Cabe a ele tomar as decisões em relação à pista, reparo, manejo, decidir a entrada ou saída da
competidora e treinador da pista, desclassificar a competidora durante a prova, avaliar e julgar
qualquer evento que possa ocorrer durante a competição.
retará na desclassificação da mesma. Desacatar as ordens do juiz de pista implica em desclassificação. Qualquer ofensa dirigida ao juiz ou aos membros da organização feita pela competidora ou membros de sua equipe acarretará na desclassificação da mesma.
Casos omissos serão decididos pelo juiz de prova e organização.
19. A organização do evento se reserva ao direito de desclassificar o competidor a qualquer
momento durante as competições mediante indisciplina e maus tratos aos animais.
20. Patrocinadores serão permitidos desde que não conflitem com os patrocinadores do
evento.

21. A competidora da modalidade Três Tambores, sua equipe e responsáveis, estão cientes dos
riscos que são inerentes desta prática esportiva, isentando a Festa do Peão de Americana e
seus organizadores de qualquer responsabilidade criminal ou civil, decorrentes de acidentes ou
danos que possam ocorrer com os competidores e/ou com animais durante o evento.
22. A competidora declara estar ciente de que haverá divulgação comercial, mediante filmagens, reportagens, fotografias e outras formas de divulgação da FESTA DO PEÃO DE AMERICANA”, sendo que autoriza o evento a divulgar na mídia escrita e visual, renunciando ao pagamento de direitos de imagem.
23. ENTRADA NO PARQUE: O horário de entrada no Parque será das 07:00h as 19:00h. Não será
permitida a entrada no parque fora do horário estipulado. O camping só será liberado a partir
de 09 de junho (quinta-feira) e na segunda semana a partir de 16 de junho (quinta feira) .
Declara estar ciente e de acordo com o regulamento da modalidade Três Tambores, dos riscos
que são inerentes desta prática, assim como isenta a Festa do Peão de Americana de qualquer
responsabilidade criminal ou civil, decorrentes de acidentes ocasionados com o competidor(a)
ou animal, durante a prova.
Autoriza a Festa do Peão de Americana a utilizar sua imagem, qualquer que seja o meio de
veiculação, sem que isso lhe acarrete qualquer ônus.

Assinatura competidora ou responsável legal

