
 

 
 

 

 

CAMPEONATO PARAENSE DE 3 TAMBORES 

2021/2022 

REGULAMENTO 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Esse regulamento é o único a ser utilizado pela ATBPA durante o campeonato 2021/2022, 
não podendo os competidores alegarem desconhecimento. Os casos omissos que por 
ventura surgirem serão analisados e resolvidos pela ATBPA. 

 

2. O CAMPEONATO 
 

a. O Campeonato estadual ATBPA é homologado e pontuado pela ABQM, é aberto a todas as 

raças, inclusive para animais sem registro, devendo ser acatado por todos. 

 
b. A ATBPA compromete-se em solicitar a homologação junto a ABQM para pontuação dos 

conjuntos nas Categorias de forma individual. 

 
c. Para efeito de pontuação junto a ABQM, o competidor deverá conhecer e seguir o 

Regulamento Geral de Competições da ABQM e assumir total responsabilidade pelas 

informações fornecidas e incluídas no Sistema de Gerenciamento de Provas, sendo assim, 
a ATBPA se exime de qualquer responsabilidade quanto às informações, dados e a 

pontuação final junto a ABQM. 

 

d. O animal sem registro; 
No 9º Campeonato ATBPA, somente poderão fazer inscrições nas categorias após 

declaração de propriedade. Caso seja descoberto que animais com registro e 
estejam se passando por sem registro, será desclassificado da categoria que 
correr, e se for detectado após as etapas, o mesmo perderá os pontos 
conquistado sem prévia comunicação. 
 
No 9º Campeonato ATBPA – Somente serão aceitas inscrições nas categorias principiantes 

e categorias não oficializadas. 

 
e. O Campeonato estadual classifica para a Copa dos Campeões os cinco (05) melhores 

classificados de cada categoria oficial do Campeonato, de acordo com os critérios 

formulados pela ABQM. 

Classe Aberta – Classifica o Animal 

Classe Jovem e Amador – Classifica-se o conjunto (Cavalo e Cavaleiro) 

 
f. A taxa para associado é de R$__________. 
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3. PROVA 
 

a. Regulamentos utilizados: ABQM/ATBPA 

 
b. Modalidades: 3 TAMBORES 

 
c. O intervalo de tempo entre os D´s é de 0,701s e 1,00s: 

1º COLOCADO DE 1D (mtc)= 17:000s; 1ºCOLOCADO DE 2D = 17:701s; 1ºCOLOCADO DE 

3D = 18:701s; 

 
d. As idades das categorias seguirão o ano hípico ABQM. 

A data base para cálculo de idade dos competidores será o dia 01/07/2019, para um 

melhor entendimento de todos segue exemplo prático de como é calculado: Competidor 

nascido em 15/07/2009 – em 01/07/2019 ele tem 9 anos. Competidor nascido em 

15/06/2009 – em 01/07/2019 – tem 10 anos. 

 
e. Abertura oficial de cada etapa será as sexta-feira da semana da Prova às 18:30h. 

 
f. A Prova terá uma passada por conjunto em cada Categoria, Exceto Test Horse e Tira Teima 

- duas passadas. 

 
g. Um animal só poderá ser montado por 1 cavaleiro por categoria 

 
h. Cavaleiros e Amazonas deverão portar documento de identidade para comprovações 

quando necessário. 

 
i. Será obrigatório o uso de capacete para competidores até 11 anos, OU SEJA KIDS E JOVEM 

A, Sendo aconselhável a utilização também para as demais categorias. Para os 

concorrentes cujo regulamento não exija o uso de capacete, será obrigatório o uso de 

boné ou chapéu. 

 
j. Será obrigatório o uso de bota ou botina e de camisa com gola, de manga comprida, 

abotoada ao punho. 

 
k. O Juiz a seu critério poderá exigir a pesagem do Cavaleiro/Amazona imediatamente após 

sua participação na categoria 

 
l. O conjunto será chamado no máximo 2 vezes em pista, caso não se apresente será 

eliminado sem direito a devolução do valor pago, a título de inscrição. Após a pista ser 
liberada o Cavaleiro terá 1 minuto para largar sobre pena de desclassificação. 

 
m. Na categoria Test Horse o tempo de permanência do conjunto em pista, deverá respeitar 

o limite de 1 (hum) minuto após a abertura da fotocélula, caso o conjunto exceda este 

limite será cobrado mais 1 inscrição. 
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n. O treinador ou responsável poderá entrar em pista para auxiliar o Cavaleiro nas Categorias 

Kids, Jovem A e Jovem A Principiante.  

 
o. O que o Juiz e a Comissão de Bem Estar Animal interpretar como maus tratos, 

sangramento, atitude antidesportiva, dentro ou fora da pista, poderá causar a 

desclassificação do conjunto. 

 
p. Os créditos acumulados ao longo do Campeonato deverão ser utilizados no ano hípico 

vigente, após seu encerramento os mesmos serão zerados para o início do próximo 

Campeonato. 
 

q. Neste campeonato seguiremos o protocolo sanitário geral proposto pela ATBPA (anexo) 

 
4. INSCRIÇÕES 

 
a. Inscrições realizadas e não canceladas 1 hora antes de iniciar a categoria serão cobradas/e 

ou não restituídas independente do comparecimento do conjunto. 

 
b. Inscrições ou informações incorretas que sejam do Animal, do Competidor, Modalidade, 

Categorias, idade hípica do competidor, idade hípica do animal, bem como valores, riscos, 
antes, durante ou após a competição ou fora dela, são de inteira responsabilidade do 

usuário do Sistema, proprietário, seu representante legal, treinador ou do competidor. 

 
c. A Organização fica isenta ao aceitar inscrições ou informações inadequadas passadas pelo 

usuário do Sistema, que é o único responsável por fornecê-las, ficando o competidor 

sujeito a perda ou cancelamento de suas eventuais inscrições, premiações e ou 

pontuações, sem direito a restituição de qualquer valor. 

 
d. Não haverá empate para efeito do Campeonato. Os critérios para o desempate serão os 

seguintes: 

 
1º - ASSIDUIDADE/FREQÜÊNCIA 

2º - MELHORES COLOCAÇÕES; 
3º - MELHOR TEMPO OBTIDO 

4º - SORTEIO. 

 

5. DISCIPLINA 
 

Serão considerados atos e infrações disciplinares: 

 
a. Qualquer atitude e/ou comportamento antidesportivo; 

 
b. Comportamento perturbador da ordem que possa afetar a segurança, competitividade, ou 

o bom andamento do Evento; 

 
c. Infringir Regras e Regulamentos; 
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d. Incitar competidores ou público em geral; 

 
e. Cometer maus tratos a animais em qualquer parte do Recinto do Evento; 

 
f. Proferir gestos e/ou palavrões e/ou ofensas; 

 
g. Praticar agressões e/ou provocações; 

 
h. Denegrir a imagem dos organizadores e dos realizadores do Evento; 

 
i. Consumo ou porte de entorpecentes em qualquer parte do Recinto; 

 
Único: Qualquer atitude antiesportiva ou inconveniente dentro ou fora da pista o 

competidor poderá ser eliminado do evento. A suspensão ou exclusão ficará a critério 

da Diretoria Executiva ATBPA e/ou comissão disciplinar da ABQM. 

 

 
 

Categoria para competidores e cavalos de qualquer idade. O participante - competidor 

ou competidora, considerado Amador ou Jovem - deverá montar ou apresentar 

somente animais de sua propriedade ou que estejam em nome de seus pais, filhos, 
netos, avós, tutor, tutelado, irmãos, irmã, esposa, enteados, meio-irmão, meia- 

irmã, padrasto, madrasta, pais do padrasto; ou de sua corporação, desde que seja 

indicado um representante legal. 

 
Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75 kg. Com equipamentos. 
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6. TEST HORSE 
 

Não oficial - Categoria livre para todas as idades de cavalos e competidores. 

Serão aceitas até 2 inscrição por conjunto 

7. POTRO DO FUTURO GERAÇÃO 2017 
 

Categoria para competidores de qualquer idade, exclusiva para animais registrados da 

geração 2017 nascidos entre 01/07/2017 a 30/06/2018. 

 
Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamentos. 

 

8. ABERTA LIVRE 



 

 
 
 

 

9. ABERTA LIGHT 
 

a. Categoria para competidores que tenham menos de 100 pts junto à ABQM. Para consultas 

acesse o Site http://abqm.homeip.net/intranet/cavaleiros/cavaleiros.asp 
 

b. Exclusiva para Treinadores, não é permitido à participação de Amadores ou Jovens. 

 
c. Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamentos 

 
10. AMADOR 

 
a. A condição de Amador é um compromisso de boa-fé entre o competidor e a ABQM; 

O Competidor ou competidora da Classe Amador somente poderá montar ou 

apresentar animais de sua propriedade ou que estejam em nome de seus pais, 
filhos, netos, avós, tutor, tutelado, irmãos, irmã, esposa, enteados, meio-irmão, 
meia-irmã, padrasto, madrasta, pais do padrasto/madrasta, sogro, sogra, genro e 

nora; ou de sua corporação, desde que seja indicado um representante legal. 

 
b. Categoria para competidores com 19 anos ou mais 

 
c. Exclusiva para não profissionais 

 
d. Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento 

 
e. Segue as normas da categoria Amador ABQM 

 
11. FEMININA 

 
a. (Classe Aberta) Exclusiva para mulheres de qualquer idade, profissionais ou 

não. Porem quando jovem ou Amador o animal deve estar em nome de seus 

pais, filhos, netos, avós, tutor, tutelado, irmãos, irmã, esposa, enteados, meio- 

irmão, meia-irmã, padrasto, madrasta, pais do padrasto/madrasta, sogro, 
sogra, genro e nora; ou de sua corporação, desde que seja indicado um 

representante legal. 

 
b. Peso mínimo para qualquer amazona será de 65 kg. Com equipamento. 
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12. JOVEM A 
 

a. Categoria para competidores com 11 anos ou menos. 
 

b. Exclusiva para não profissionais 

 
c. Obrigatório ser proprietário do animal ou ter grau de parentesco direto (pai, mãe, irmão, 

irmã, avô, avó, genro ou nora). 

 
d. Segue as normas da categoria Jovem A ABQM 

 
13. JOVEM B 

 
a. Categoria para competidores com idade de 12 a 14 anos. 

 

b. Exclusiva para não profissionais 

 
c. Obrigatório ser proprietário do animal ou ter grau de parentesco direto (pai, mãe, irmão, 

irmã, avô, avó, genro ou nora). 

 
d. Segue as normas da categoria Jovem B ABQM 

 
14. JOVEM C 

 

a. Categoria para competidores com idade de 15 a 18 anos. 

 

b. Exclusiva para não profissionais 

 
c. Obrigatório ser proprietário do animal ou ter grau de parentesco direto (pai, mãe, irmão, 

irmã, avô, avó, genro ou nora). 

 
d. Segue as normas da categoria Jovem C ABQM 

 

15. PRINCIPIANTES (A, B, C e AMADOR) 
 

a. Seguem as idades das Jovens A, B e C ABQM. 
 

b. Categoria para competidores que tenham menos de 15 pontos junto à ABQM. Para 

consultas acesse o Site www.abqm.com.br. 
 

c. Os competidores podem montar animais de terceiros. 

http://www.abqm.com.br/
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16. TIRA TEIMA 
 

a. Categoria para competidores de todas as idades. 

 
b. O competidor pode realizar até duas inscrições com o mesmo animal 

 
c. Não há limite para o número de cavalos por competidor 

 
d. Peso livre 

 
17. MONTAR GARANHÕES 

 
Só é permitido montar garanhões nas Categorias homologadas pela ABQM, os competidores 

que tenham 14 anos ou mais, na data do evento, independente da categoria e do ano hípico. 
 

 
Domingo 

 

TIRA TEIMA 

18. ORDEM DE ENTRADA (EM TODAS AS ETAPAS) 
 

SEXTA: as 18:30h 

 

Abertura Oficial, Teste Horse e Aberta 
 

SÁBADO: as 8:30h 

 
Teste Horse, Potro do futuro, Jovem A, B e C, Amador 

 
A Partir das 16:00h 

 

Mirim, Profissional Light, Principiante A, B e C, Amador Principiante e Feminino. 
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PREMIACAO FINAL 

DO CAMPEONATO ESTADUAL ATBPA 2019 

 

 
 

 

 

19. DATA DAS ETAPAS: 
 

I ETAPA 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2021 – RIO MARIA  

 

II ETAPA 10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2021 – PARAGOMINAS 
 

III ETAPA 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2021 – NOVO REPARTIMENTO 

 

IV ETAPA 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2021 – CASTANHAL 

V ETAPA 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 –ACARÁ 

VI ETAPA 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022 – PARAUAPEBAS 
 

VII ETAPA 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2022 – MARABÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /2020 

 

 

CATEGORIA 
GRANDE 

CAMPEÃO 

 

RESERVADO 
TERCEITO 

LUGAR 

ABERTA LIVRE    SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

PROFISSIONAL LIGHT SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

POTRO DO FUTURO SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

MIRIM SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

JOVEM A SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

JOVEM B SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

JOVEM C SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

AMADOR SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

FEMININO SELA + FIVELA TROFEU TROFEU 

AMADOR PRINCIPIANTE FIVELA TROFEU TROFEU 

PRINCIPIANTE A FIVELA TROFEU TROFEU 

PRINCIPIANTE B FIVELA TROFEU TROFEU 

PRINCIPIANTE C FIVELA TROFEU TROFEU 
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A pontuação no Campeonato será da seguinte forma: 
 

A pontuação para efeito de campeonato será por conjunto. 
 
A cada etapa os conjuntos receberão uma pontuação de acordo com sua classificação, sendo 

acumulada ao longo do ano. Será campeão o conjunto que somar o maior número de pontos 

durante as etapas. 

• O CONJUNTO QUE PARTICIPAR DE TODAS AS ETAPAS NA MESMA CATEGORIA, TERÁ 

BONUS DE 10 PONTOS E SERÁ ACRESCIDO EM SUA SOMATÓRIA FINAL. 

 

 
 

 
 

09º lugar – 02 pontos 

10º lugar – 01 pontos 

 

Caso haja empates o critério de desempate será: Maior Frequência, maior número de 

primeiros lugares, caso persista, maior número de segundos lugares, e assim sucessivamente 

até chegar ao Campeão. Permanecendo o empate, será utilizado o melhor tempo de cada 

conjunto no campeonato. Permanecendo o empate Sorteio. 

Tabela de Pontuação por Etapa: 

01º lugar – 25 pontos 

02º lugar – 18 pontos 

03º lugar – 15 pontos 

04º lugar – 12 pontos 

05º lugar – 10 pontos 

06º lugar – 08 pontos 

07º lugar – 06 pontos 

08º lugar – 04 pontos 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EMPATE NA ETAPA 
 
• Em caso de empate, será somada a premiação da colocação mais a subsequente e dividida 
entre os competidores. Confira no exemplo abaixo: 

 
 1º - 17:050s 

 
 2º - 17:120s 

 
 3º - 17:120s – Não haverá um novo premiado, pois sua premiação será utilizada para divisão 

do empate. 

 

 
WhatsApp – (94)99238-7039 

 
Formulário (estará na mesa de inscrições ou site da associação) www.atbpa.com.br 

 

 

 

 

 

Associação de Tambor e Baliza do Estado do Para 

Gestão 2020/2022 

 

 

 

 
10 

 Obs: Devido ao empate na 2ª colocação, as premiações do 2º e 3º serão somadas e divididas 

igualmente entre eles. 

 
 Se o empate ocorrer na 1ª colocação, o procedimento quanto à premiação será o mesmo, 

porém os competidores deverão voltar em pista para disputar o título de campeão ou decidirem 

entre si da forma que acharem melhor. 

 
 Se o empate ocorrer na 3ª ou última colocação, o prêmio será dividido e não dobrado ou somado 

com outros valores. 

 
No intuito de transparência, gestão participativa a ATBPA coloca à disposição dos associados um 

canais para reclamações, opiniões, sugestões. 

 
E-mail atbpa@atbpa.com.br 

http://www.atbpa.com.br/
mailto:atbpa@atbpa.com.br

