
Regulamento Geral do Campeonato Gaucho 2019/2020

⦁ Serão  5 Nucleos  promovendo  o 11º Campeonato : NSQM, 
NCSQM,NCOGQM,NCQM,NNGQM.

⦁ O Campeonato será realizado em 6 etapas classificatórias  e  Final.

⦁ Todos os participantes OBRIGATORIAMENTE  tem que ser sócios adimplentes da 
ABQM.

⦁ Todos os animais  devem estar com chip de identificação.

⦁ Conjunto classifica  para  final com  somatória de  armadas  de  3 etapas.

⦁ Jovem e Feminino com somatória de duas etapas 

⦁ Para final será 35  conjuntos classificados pela somatória , mais 5 conjuntos que 
forem a todas as etapas ,  Jovem e Feminino será 15 conj.

⦁ Para  Aberto e Amador serão 4 armadas classifica com 3.

⦁ Redução de Raia  até  20 metros com  20 armadas , 15 metros com  10 
armadas.. Se após todas as armadas permanecerem competidores empatados, 
ambos serão considerados como campeões e a premiação será dividida.

⦁ Para o Amador  Light , Jovem e Feminino, serão 4 armadas classifica com 2 . 
Terá 10 voltas nos 40 metros, caso não saia os classificados , diminui a raia para  
20 metros.

CALENDARIO 

⦁ 1ª – Núcleo  IJUI- 18 e 19- 10/2019  (LAÇO TECNICO)

⦁ 2ª-  Núcleo de SANTA  MARIA – 22  E 23 -11/2019   - Estancia do Minuano 
(LAÇO TECNICO) 

⦁ 3ª  Nucleo de JULIO DE CASTILHOS- 20 e21-03/2020

⦁ 4ª Núcleo de PORTO ALEGRE -17 e 18-04/2020  Santa Cruz do Sul

⦁ 5ª Núcleo de Tupã -  08 a 10 -05/2020   - EXPOTUPÃ (LAÇO TECNICO)

⦁ 6ª  04 E 05-09/2020- EXPOINTER (ETAPA E FINAL)

OBS: a final corre junto com a ultima etapa, será feita toda classificatória na 
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sexta –feira dia  04/09  . No sábado inicia com a Final do Laço Tecnico  e na 
sequencia   do Laço Comprido da etapa e da Final do Campeonato. No 
intervalo do  Almoço  terá a final da Vaca Parada. 

Valores de  Inscrição e Premiação das Etapas Laço Comprido:

ABERTO AMADOR AM.LIGHT JOVEM FEMININO

INSC. R$      200,00 R$     150,00 R$      150,00 R$  100,00 R$   100,00 
PREMIAÇÃO   
1º R$   2.000,00 R$  1.500,00 R$   1.500,00 15% 15%
PREMIAÇÃO   
2º R$   1.500,00 R$  1.200,00 R$   1.200,00 10% 10%
PREMIAÇÃO   
3º R$   1.000,00 R$     800,00 R$      800,00 5% 5%

LAÇO TECNICO

Classifica para Final
15 conjuntos de cada categoria,  com maior nota .

Valor inscrição por  Etapa :  R$ 150,00 

Premiação por Etapa:

Aberto Junior- Aberto Senior-  Amador

1º- R$ 400,00    2º- R$ 300,00

PREMIAÇÃO FINAL Laço Tecnico 

Senior Junior Amador

1º R$     1.000,00 R$     1.000,00 R$       1.000,00 
FIVELA FIVELA FIVELA

2º R$        600,00 R$        600,00 R$          600,00 
FIVELA FIVELA FIVELA

3º R$        300,00 R$        300,00 R$          300,00 
FIVELA FIVELA FIVELA
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# Fivelas para os 3 primeiros colocados de cada categoria

PREMIAÇÃO FINAL Laço Comprido

# Fivelas para os 3 primeiros colocados de cada categoria

ABERTO AMADOR AM. LIGHT JOVEM1 E 2 FEMININO
1º 6.000,00 6.000,00 2.500,00 500,00 500,00 1.000,00

2º 3.000,00 3.000,00 1.600,00 400,00 400,00 800,00

3º 2.500,00 2.500,00 1.400,00 300,00 300,00 600,00

4º 2.000,00 2.000,00 1.100,00 200,00 200,00 400,00

5º 1.500,00 1.500,00 900,00 100,00 100,00 100,00

PROVA DA VACA PARADA – QUARTO DE MILHA

REGULAMENTO:

A prova será dividida em quatro categorias: piazinho, piazito, bonequinha e 

prendinha, nas seguintes idades:

⦁ Piazinho: 0 a 6 anos

⦁ Piazito: de 7 a 10 anos

⦁ Bonequinha: 0 a 6 anos

⦁ Prendinha: de 7 a 10 anos

A “vaca parada”, para a disputa da prova, deverá ser de madeira, com 

aproximadamente 80 (oitenta) centímetros de comprimento, 60 (sessenta) centímetros de altura, 

com aspas de 8 (oito) centímetros, pernas de madeira e testeira, dificultando, assim, que o laço 

caia para o pescoço. A vaca (vaquinha) deve ser fornecida pelo promotor do evento. 

A pista poderá ser coberta ou ao ar livre, medindo 10x20 metros. 

A armada para todas as categorias será de tamanho livre e deverá ter no mínimo 

três rodilhas. 

A prova é realizada com laço de couro, não sendo permitido o uso de corda. 

A armada é lançada até a raia marcada para tal. A raia ficará distante dois metros 

da vaquinha. Perderá a armada o laçador que não respeitar a distância para lançar o laço. Ao 

laçador de até 4 (quatro) anos de idade, será permitido lançar o laço a um metro da vaquinha. 
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O laçador que perder o chapéu durante a prova e/ou derrubar a vaquinha, terá sua 

armada invalidada. 

O participante não poderá estar boleando o laço antes de ser chamado. 

A armada terá a confirmação de um jurado, que poderá ter ao seu lado um auxiliar 

que servirá de “gancheiro”. 

Será nula a armada que, ao ser lançada, cair no pescoço. No caso da necessidade de 

limpar a anca ou “pescar” a 2ª aspa, o laçador terá até 10 (dez) segundos para isso. A sobra do 

laço deve estar presa na mão, evitando que a presilha fique solta no chão, sob pena de anulação 

da armada. 

É lícito que o laçador na “campereada” encolha o laço.

No caso de desempate deverá ser acrescida em um metro a distância de 

lançamento do laço, a critério dos juízes.

A indumentária segue as demais normas dos Quarto de Milha.

PREMIAÇÃO

Troféus para 1°, 2° e 3° lugar em todas as modalidade, e medalha de participação 

para todos os concorrentes nas etapas.

ATENÇÃO:

A final ocorrerá na EXPOINTER 2020 ,

No intervalo do almoço no sábado dia 05/09.
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