25º RODEIO CRIOULO DO PRATA
8, 9, 10 e 11 DE MARÇO DE 2018
Regulamento Campeira


Será aplicado o Regulamento Campeiro do MTG, assim como o Regimento Interno
da 11ª RT com ênfase para as encilhas e na pilcha;



É obrigatória a apresentação do Cartão Tradicionalista no momento da inscrição
e retirada da premiação, assim como todos os participantes devem ser vinculados
à mesma entidade;



As inscrições com cheque serão de
participantes, assim como os devedores;



Laço Quintetos: Classificam-se em 3 forças (A, B e C), zerando as armadas e
partindo para o mata-mata. Força A = 17 a 20 armadas; Força B = 15 e 16
armadas; Força C = 13 e 14 armadas;



As inscrições dos Quintetos encerram-se às 16h do sábado, 10 de março de 2018;



Os Quintetos deverão estar preparados para laçar, quando chamados (sendo
permitido apenas um retardatário por equipe);



No domingo, às 7h, os Quintetos laçam pela ordem inversa das inscrições (os
últimos inscritos serão os primeiros a laçar);



Laço Duplas do Rodeio: classificam-se em 3 forças (A, B e C), zerando as armadas
e partindo para o mata-mata. Força A = 6 armadas; Força B = 5 armadas; Força
C = 3 e 4 armadas, classificando uma dupla por laçador, numa única força;



A premiação das duplas será dividida em cinco duplas ou menos nas três forças;



Laço Família todas as modalidades acabam em 10 voltas, exceto laço Piá e
Prendinha que acabam em 5 voltas, caso não ocorrer decisão os participantes
serão submetidos à sorteio para decisão da premiação;



Taça Cidade: classificam-se em 2 forças (A e B), sendo Força A = 4 armadas (+
duas voltas); Força B = 3 armadas (+ duas voltas);



Vaca Parada: Laço Piazinho e Bonequinha até 6 anos completos, Piazito e
Prendinha 7 até 10 anos;



Encurtamento de raia à cada 3 voltas encurta 10 metros à partir dos 120 metros,
até chegar aos 30 metros;



O Rodeio estará coberto por seguro;



Todas as armadas serão cerradas;



Animais cuiudos: a responsabilidade é da entidade do participante;

responsabilidade

da

entidade
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dos



É expressamente proibido amarrar cavalos em árvores, assim como deixá-los
soltos pelo parque, sendo as penalidades aplicadas de responsabilidade da
entidade dos participantes;



SERÁ COBRADA GTA NA ENTRADA DO PARQUE;



Responsável pelo Meio-Ambiente – Mateus Bristot.
Sejam todos bem-vindos!
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