
 

 

REGULAMENTO GERAL CIRCUITO GP DE RODEIO FEMININO 2022 
 

1. ASSOCIAÇÃO 
 

• Taxa de associação ao campeonato no pagamento único de R$ 150,00 valido para todo o 
campeonato 2022; 
Obs.: Para pontuar no campeonato e se qualificar para a final do campeonato. 

 

2. FINALISTAS 
 

• Serão classificadas as 10 mais pontuadas (1º ao 10º lugar) para a FINAL OURO, e as 10 
pontuadas subsequentes do ranking (11º ao 20º lugar) para a FINAL PRATA; 

• As competidoras obrigatoriamente deverão estar afiliadas ao campeonato; 

• As competidoras terão que ter uma participação superior a 75% em todo o campeonato 
de acordo com a quantidade de ETAPAS CHEIAS realizadas no Circuito; 

• Em algum momento poderá haver etapa extra valendo VAGA EXTRA para a GRANDE 
FINAL fechando 11 Finalistas ou mais; 

 

3. PONTUAÇÃO 
 

• As competidoras que estiverem competindo fora de seu estado de origem receberão 30 
pontos de por participação em cada etapa; 

• Nas ETAPAS CHEIAS pontuarão as 10 primeiras colocadas da seguinte forma: 
 

1ª Colocada – 100 pontos          2ª Colocada – 90 pontos 
3ª Colocada – 80 pontos            4ª Colocada – 70 pontos 
5ª Colocada – 60 pontos            6ª Colocada – 50 pontos 
7ª Colocada – 40 pontos            8ª Colocada – 30 pontos 

9ª Colocada – 20 pontos            10ª Colocada – 10 pontos 
 

• Nas ETAPAS BÔNUS a pontuação EXTRA será dividida da seguinte forma: 
 

1ª Colocada – 50 pontos            2ª Colocada – 45 pontos 
3ª Colocada – 40 pontos            4ª Colocada – 35 pontos 
5ª Colocada – 30 pontos            6ª Colocada – 25 pontos 
7ª Colocada – 20 pontos            8ª Colocada – 15 pontos 
9ª Colocada – 10 pontos            10ª Colocada – 5 pontos 

 

• Pontuação da categoria MIRIM nas ETAPAS CHEIAS: 
 

1ª Colocada – 50 pontos           2ª Colocada – 40 pontos 
3ª Colocada – 30 pontos           4ª Colocada – 20 pontos 

5ª Colocada – 10 pontos 
 

• Pontuação da categoria MIRIM nas ETAPAS BÔNUS: 
 

1ª Colocada – 30 pontos               2ª Colocada – 20 pontos 
3ª Colocada – 10 pontos 

 
Obs.: A pontuação será válida por COMPETIDORA, independente de quantos animais a 

mesma apresentar. 



 

 

4. REGULAMENTO GERAL 
 

4.1. O campeonato seguira o regulamento ABQM + INTERNO DO CIRCUITO 
4.2. Regulamento BEM-ESTAR ANIMAL ABQM 
4.3. Nas etapas BÔNUS, será feito apenas uma passada junto com a categoria OFICIAL 

ABERTA FEMININO do evento e a categoria MIRIM juntamente com a categoria 
JOVEM A ou JÚNIOR; 

4.4. Nas ETAPAS CHEIAS, acontecerá da seguinte forma: 
4.4.1. As competidoras terão duas passadas, podendo descartar seu pior tempo; 
4.4.2. Os 10 melhores tempos irão para Final; 
4.4.3. Será considerado o melhor tempo + tempo da final; 
4.4.4. As 10 melhores medias MELHOR TEMPO + TEMPO FINAL; 

4.5. Nas ETAPAS BÔNUS serão consideradas os mesmos tempos das categorias OFICIAS do 
evento, sendo obrigatória se escrever na categoria OFICIAL para poder se inscrever no 
Circuito, tanto MIRIM quanto FEMININO; 

4.6. So será permitida a troca de animal, se o animal a substituir estiver inscrito na 
categoria; 

4.7. Não será permitido entrada do treinador em pista somente na categoria MIRIM; 
4.8. Traje Completo/Western (calça, bota, chapéu e camisa manga longa com botão 

abotoado no punho): Obrigatório para treinadores e competidoras nas semifinais 
(noite) e finais. Traje oficial nas eliminatórias, salvo o uso de boné ou chapéu. O uso 
do cinto é opcional para competidora e treinador, não está liberado o body, exceto os 
com manga longa abotoada no punho e botão na frente; 

4.9. Nos eventos não fechados exclusivamente a RAÇA QUARTO DE MILHA, será permitida 
a participação de TODAS AS RAÇAS; 

4.10. Empate etapa CHEIA: Se caso haja empate entre o 10º e 11º menores tempos, será 
considerado a competidora que tiver marcado o segundo menor tempo entre as duas 
passadas da classificatória; 

4.11. Empate etapa BÔNUS: Se caso haja empate entre o 10º e 11º menores tempos, a 
pontuação será igual para as duas competidoras; 

4.12. Termo de compromisso e responsabilidade: Todas competidoras e seus 
representantes legais são responsáveis por seus animais, veículos, trailers, acessórios, 
etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de camping. Assumindo integralmente 
as responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes e/ou danos que possam 
a vir ocorrer com a competidora, animal, veículo, trailer e acessórios. A competidora 
após a realização da sua inscrição e pagamento da mesma automaticamente autoriza 
o uso de sua imagem sem ônus para a GP Assessoria e seus parceiros e isentando-os 
da responsabilidade civil ou criminal de quaisquer acidentes ou danos ocorridos 
durante as etapas e final do campeonato. Em caso de competidora menor de idade, 
assinará seu responsável legal. 

No ato da inscrição e pagamento da mesma, a competidora e/ou seu representante legal 
(em caso de menor de idade) aceita integralmente os termos do regulamento previamente 
divulgado a todos, não podendo declarar o desconhecimento do mesmo. 

4.13. Obrigatório o uso do capacete na categoria MIRIM; 
4.14. Peso mínimo de 65kg na categoria FEMININO; 
4.15. Ao participar do evento as competidoras concordam e em usar todos os produtos 

fornecidos pelos patrocinadores do Circuito, estão sujeitos a desclassificação ao não 
cumprimento dessa regra. 

 
 
 



 

 

5. PREMIAÇÃO 
 
Todas a etapas serão premiadas as 10 colocadas da final em forma de rateio, 80% das 
inscrições da seguinte forma:  
1º Lugar – 37%         2º Lugar – 20%        3º Lugar – 13%         4º Lugar – 8%           5º Lugar – 6%             
6º Lugar – 5%           7º Lugar – 4%          8º Lugar – 3%           9º Lugar – 2%           10º Lugar – 1% 
 
PREMIAÇÃO ETAPA BÔNUS 
 
Premiadas as 5 colocadas: 
1º Lugar – 30%        2º Lugar – 25%       3º Lugar – 20%         4º Lugar – 15%         5º Lugar – 10%              
 

6. INSCRIÇÃO CAMPEONATO 
 
Etapa Bônus: 
 
Inscrição Filiada: R$ 105,00 
Inscrição Não Filiada: R$ 155,00 
Inscrição Extra Filiada: R$ 85,00 (por animal extra) 
Inscrição Extra Não Filiada: R$ 135,00 (por animal extra) 
 
Etapa Cheia: 
 
Pacote Filiada: R$ 355,00 
Pacote Não Filiada: R$ 405,00 
Inscrição Extra Filiada: R$ 205,00 
Inscrição Extra Não Filiada: R$ 305,00 
Diária Filiada: R$ 255,00 
Diária Não Filiada: R$ 305,00 
 

Obs.: Não serão feitos conversão de premiação para pagamento das inscrições, as 
competidoras deverão quitar todas as suas pendencias antes do inicio do evento, em 

eventos de parceria não faremos transferências para pagamentos de débitos. 


