
 

 

 

 

  

1. Taxa de Filiação para o 20º CNTT: 

                      R$ 450,00 – filiação anual (válido por temporada) 
                      Em caso de Etapa Bônus a filiação para correr somente na etapa pontuando pela ANTT R$ 100,00 
 

 ANIMAIS DE TODAS AS RAÇAS OU SEM RAÇA PODEM COMPETIR NO CAMPEONATO DA 
ANTT NORMALMENTE. 

 
 A PROVA SERÁ REGIDA PELO REGULAMENTO ABQM + ANTT 

 
 AS INSCRIÇÕES DAS ETAPAS DA ANTT SERÃO REALIZADAS POR SISTEMA ONLINE. 

 
2. Inscrição antecipada (1dia antes do início da etapa) – RODEIO (salvo exceções) 
 

 R$ 350,00 –Pacote para filiadas 
 R$ 450,00 –Pacote para não filiadas 

                R$ 250,00 – Cavalo extra (outro cavalo) 
              
 

• Inscrição na hora: R$ 400,00 – pacote para filiadas -  R$ 500,00 – pacote para não filiadas 
• TEST HORSE: sexta-feira e sábado R$ 50,00 cada  

 
• A PISTA NÃO SERÁ LIBERADA PARA TREINO NOS DIAS DAS ELIMINATÓRAS, APENAS NO DIA 

ANTERIOR, E CASO AJA DISPONIBILIDADE DO RODEIO. QUANDO LIBERADO PARA TREINO 
PEDIMOS A COLABORACAO DE TODOS PARA NÃO GUARDAR FILA A PÉ, CONTAMOS COM O 
BOM SENSO E COLABORAÇÃO DE TODOS PARA O MELHOR ANDAMENTO DO TREINO. 

 
• AS INSCRIÇÕES SERÃO ENCERRADAS 1H ANTES DO INICIO DA ELIMINATORIA  

 
• EM CASO DE DESCARTE O HARARIO DE AVISO SERA 1H APÓS O TERMINO DA PASSADA. 

 
• ETAPA PROVA / LIVE – PREMIAÇÃO, INSCRIÇÃO E REGULAMENTO DA ETAPA SERÁ DIVULGADO 

PREVIAMENTE. 
 

• EXCLUSIVAMENTE, EM CASO DE ETAPA EM PROVA OU LIVE, A COMPETIDORA TERÁ 30 min 
PARA CONFIRMAR SUA PARTICIPAÇÃO NA FINAL. CASO AJA DESISTENCIA DE ALGUMA 
FINALISTA, SERÁ CHAMADA A PRÓXIMA E ASSIM SUCESSIVAMENTE. 

 
 
PREMIAÇÃO DAS ETAPAS EM RODEIO 
 

2.1. Premiação 1: R$ 20.000,00 divididos da seguinte maneira: 
1ª. R$ 6.000,00; 2ª. R$ 4.000,00; 3ª. R$ 2.500,00; 4ª. R$ 2.000,00; 5ª. R$ 1.500,00; 6ª. R$1.000,00; 7ª. 
R$900,00; 8ª. R$800,00; 9ª. R$700,00; 10ª. R$600,00 (premiação fixa acima de 40 meninas) 
 

 
REGULAMENTO 20ºC.N.T.T. 2022/2023 



 
 

Premiação 2: R$ 16.000,00 divididos da seguinte maneira: 
1ª. R$ 4.000,00; 2ª. R$ 3.500,00; 3ª. R$ 2.500,00; 4ª. R$ 1.500,00; 5ª. R$ 1.000,00; 6ª. R$900,00; 7ª. 
R$800,00; 8ª. R$700,00; 9ª. R$600,00; 10ª. R$500,00 (premiação fixa para 40 meninas ou menos) 
 
  
2.2. Peso mínimo: 65 kg 
2.3. Classificatória: Todas as competidoras correrão no primeiro dia da eliminatória, tendo direito a uma passada. 
Os15 menores tempos se classificarão para a noite. As 5 menores médias (manhã + noite) se classificarão para a 
final. As competidoras não classificadas para a final correrão novamente na eliminatória do dia seguinte (1 passada), 
valendo o menor tempo, e os 15 melhores tempos se classificarão para a noite e assim, sucessivamente, até que se 
completem as 10 finalistas. Ficando a critério da ANTT a alteração do número de classificadas para noite (semifinal) 
a qualquer momento se necessário for. 
Para competidora que for correr com dois ou mais animais, valerá o menor tempo dela para efeito de classificação para 
as semifinais. 
OBS: Ordem de entrada na pista tanto nas eliminatórias quanto à noite será feita por sorteio pela comissão da 
ANTT via Sistema online utilizado. 
2.4. Pontuação: O ranking do campeonato será contado a partir de pontos ganhos durante as etapas, que se 
distribuirão da seguinte maneira: 
1º.  100 pontos; 2º. 90; 3º. 80; 4º. 70; 5º. 60; 6º. 50; 7º. 40; 8º. 30; 9º. 20 e 10º. 10 
Bonificação: em cada etapa regular que a competidora participar, receberá 30 pontos que serão adicionados ao 
Ranking Geral do Campeonato. A competidora que classificar para noite (semi-final) ganhará 10 pontos de 
bonificação, mais ela só poderá receber esse bônus uma única vez em cada etapa. 
2.5. Etapa Bônus: A competidora recebera 20 pontos nas Etapas bônus e os pontos da seguinte maneira: 
1º.  50 ; 2º. 45; 3º. 40; 4º. 35; 5º. 30, 6º. 25, 7º. 20, 8º. 15, 9º. 10, 10º. 5. 
2.6. Penalidade: Será punida com menos 50 pontos a competidora que não comparecer ao pódio (etapas) e na final 
do campeonato com menos 100 pontos, além de não receber os brindes. Somente em casos extremos será liberado, 
mediante autorização da comissão responsável da ANTT na etapa em questão. 
2.6b. Será punida com menos 50% dos pontos de participação, de classificação para semifinal e da classificação final 
a competidora que não comparecer na passada da final, além de não receber a premiação.  
 
OBS: A COMPETIDORA PARA ESTAR HABILITADA PARA PARTICIPAR DA FINAL DO 20º CNTT DEVERÁ 
PARTICIPAR DE UM MÍNIMO DE ETAPAS INCLUINDO ETAPAS BÔNUS- (EXCETO CATEGORIA MIRIM), NA 
TABELA ABAIXO É DEFINIDO O PROPORCIONALMENTE COM O NUMERO DE ETAPAS REALIZADAS. 
 
A COMPETIDORA OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ DESCARTAR 3 (TRÊS) ETAPAS DURANTE TODO O 
CAMPEONATO, OU SEJA, OS 3 DESCARTES SERÃO ETAPAS COM PIOR DESEMPENHO OU ETAPAS NÃO 
COMPARECIDAS, SENDO QUE CADA DUAS ETAPAS BÔNUS (VALENDO METADE DOS PONTOS) EQUIVALE 
A UM DESCARTENO RANKING FINAL DO CAMPEONATO (ANTES DA FINAL), CASO O CAMPEONATO 
DISPONHA DE ETAPA BÔNUS EM NÚMERO ÍMPAR A COMPETIDORA FICARÁ OBRIGATORIAMENTE COM OS 
PONTOS DE UMA DELAS (CASO TENHA DESCARTADO AS DEMAIS). 
 
 

TABELA DE PARTICIPAÇÃO ANTT 

ETAPA MINIMO DE ETAPA 

4 2 

5 3 

6 4 

7 4 

  
ACIMA DE 9 5 

 

REGULAMENTO SOBRE DESCARTE:      

 TOTAL SERÃO 3 DESCARTES NO CAMPEONATO, ONDE VOCÊ PODE SOMAR DUAS BÔNUS PRA TER 
UM DESCARTE;      

 NO CASO DE BATER DUAS ETAPAS NA MESMA DATA, E A COMPETIDORA NÃO COMPARECER EM 
NENHUMA DAS DUAS, A MESMA NÃO PODERA UTILIZA-LAS COMO DOIS DESCARTES;  
    

 SE A COMPETIDORA PARTCIPAR EM UMA DAS ETAPAS, NÃO PODERÁ DESCARTAR A OUTRA QUE 
OCORREU NA MESMA DATA;      



 NO CASO DE BATER ETAPA BÔNUS COM ETAPA CHEIA, A COMPETIDORA QUE OPTAR PELA ETAPA 
CHEIA, NÃO TERÁ NA SUA CONTAGEM DE DESCARTE ESSA BÔNUS, SENDO ASSIM SERÁ 
OBRIGADA A FICAR COM UMA BÔNUS SEM PODER UTILIZA-LÁ COMO DESCARTE;   

2.7. Final do Campeonato: Estarão classificadas as 15 mais pontuados (1º ao 15º lugares) durantes as etapas para a 
grande Final da Temporada. 
2.8.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. 
2.9. Em virtude da parceria com a ABQM, que pontuará os animais Quarto de Milha registrados e as competidoras para 
Registro de Mérito que deverão estar em dia junto a ABQM, visando o fomento da raça dentro da modalidade, de 
acordo com o Regulamento da ABQM, o Amador poderá correr em cavalo de terceiros, mas seguirá o protocolo da 
ABQM podendo perder a condição de amador. Todos os animais registrados na ABQM deverão estar chipado durante 
toda prova, caso não esteja chipado será atribuído SAT. 
 

 AS DEMAIS RAÇAS OU SEM RAÇA PODEM CORRER NORMALMENTE O CAMPEONATO – SEM CHIP. 
 

 A ANTT poderá vir a fechar etapa em parceiras com provas que sejam fechadas exclusivamente para 
cavalos da raça Quarto de Milha durante o 20º CNTT, ciente de que a ANTT estará isenta de pontuar 
competidoras que não estiverem competindo em cavalos Quarto de Milha nessas situações. 

 
  

3. Regulamento Geral: 
  
3.1. Animais: Não é permitida a troca de animal durante a etapa, exceto por questões de saúde animal, apresentando 
atestado validado pela comissão da ANTT. É permitido 2 competidoras correrem com o mesmo animal, desde que em 
dias diferentes e o mesmo animal só poderá correr com mais de uma competidora caso a mesma não tenha usado o 
tempo do animal para sua soma final e que o mesmo não esteja classificado para a final ou semifinal. A competidora 
poderá realizarmais de uma inscrição, desde que corra com animais diferentes, valendo 1 passada por animal. A 
competidora deve seguir a ordem de entrada sorteada com os devidos animais anunciados, se caso não respeitar a 
ordem será automaticamente desclassificada. 
Competidoras menores de 14 anos não poderão correr com garanhão. 
3.2. Pista em más condições devido à chuva ou situações adversas: Após passar pela inspeção da Comissão de 
Pista ANTT, 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 etapa será 
cancelada. Se esta condição se apresentar na final, as 10 finalistas (Feminina) e as 5 (Mirim) serão pontuadas e 
premiadas na ordem em que foram classificadas. Caso a pista não der condições no segundo dia antes dasemifinal 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 ganhará 20 pontos no Ranking do Campeonato e receberá 
o valor de sua inscrição de volta. Essas condições serão julgadas exclusivamente por uma comissão determinada pela 
diretoria da ANTT e pelo juiz da prova. A qualquer momento, a pista poderá ser alterada a critério exclusivo da comissão 
da ANTT e do juiz da prova. Caso a competidora não concorde com a alteração poderá usar seu direito de descarte. 
3.3. Descarte: Se houver desistência da competidora classificada para a noite da eliminatória, ela perderá 10 pontos 
no ranking e a 16ª colocada entrará em seu lugar. Se houver desistência da competidora classificada para a final, a 
vaga será transferida para o dia seguinte. 
3.4. Empate na etapa: Se a 15ª e a 16ª 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 da etapa, os pontos e a premiação de ambas competidoras serão somados e divididos entre elas. 
3.5. Desistência (wo): Caso a competidora não participe da final da etapa, esta não terá direto a premiação e os 
brindes. Não será convocada nenhuma competidora, correrão as finalistas ali presentes. E a mesma perderá 50% dos 
pontos adquiridos durante a Etapa devido ao não comparecimento. 
3.6. Atraso da competidora durante a eliminatória: não serão aceitos atrasos de competidoras, mesmo que sejam 
considerados justificáveis. Caso a competidora chegue após o início da eliminatória, não poderá fazer a inscrição para 
aquela eliminatória, somente para o próximo dia. 
3.7. Embocadura: Conforme regulamento ABQM. 
3.8. Tempo para entrar na pista: A competidora terá 1 minuto para iniciar a prova após ser chamada pelo locutor. 
Caso ultrapasse este limite, será desclassificada. 
3.9. Entrada na abertura: A competidora deverá entrar obrigatoriamente na abertura do rodeio. Caso isso não ocorra, 
a competidora será desclassificada. 
3.10. Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso a competidora avance a linha da fotocélula no início do percurso será 
desclassificada. 
3.11. Erro de percurso: será desclassificada. 



3.12.Tambor derrubado: Cada tambor derrubado terá acréscimo de 5 segundos ao tempo. O tambor será considerado 
derrubado quando sua lateral tocar no chão e/ou quando der um giro e parar de ponta cabeça. 
3.13.Treinador: Não será permitida a entrada do treinador na pista conforme regulamento ABQM, exceto para as 
competidoras de 11 anos ou menos correndo na categoria Feminina, que poderão ter auxilio e também será obrigatório 
o uso de capacete para a mesma. O treinador não poderá montar no animal dentro da pista. Caso isto ocorra, a 
competidora será desclassificada. Qualquer atitude antiesportiva ou ofensiva do treinador no campo de visão do juiz 
desclassificará a competidora. 
3.14. Reparo de Pista: O reparo da pista será feito exclusivamente e a qualquer momento por indicação do juiz e da 
Comissão de Provas da ANTT. Durante o reparo será permitida a entrada da competidora e seu animal na pista, 
somente daquelas da mesma bateria que estão correndo, sendo isso permitido somente nas eliminatórias 
durante o dia, está liberação deverá ser feita pelo juiz da prova. Na prova durante a noite só poderá entrar na 
pista quando chamada, e é de responsabilidade da competidora conferir a ordem de entrada na prova e sua 
classificação, que serão disponibilizadas pela organização da prova e por um sistema online. 
3.15. Maus tratos aos animais: Será desclassificada a competidora cujo animal apresentar maus tratos, assim como 
presença de sangue após a passada. Sendo julgado apenas pelo juiz no seu campo de visão na pista e quando o 
animal estiver esperando para entrar na pista ou saindo dela, ou a qualquer momento durante a etapa se a atitude for 
constatada pela Comissão da ANTT. É proibido o uso de “Barro Branco” nos animais durante a competição, e também 
é proibido o uso de qualquer tido de equipamento que amarre a competidora na sela. 
3.16. Juiz: O juiz é a autoridade máxima na pista, cabendo a ele decidir a entrada ou saída da competidora e treinador 
da pista. Desacatar as ordens do juiz de pista implica em desclassificação. QUALQUER OFENSA DIRIGIDA AO JUIZ 
OU AOS MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA FEITA PELA COMPETIDORA OU MEMBROS DE SUA 
EQUIPE ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA COMPETIDORA E ESTA ATITUDE SERÁ ANALISADA 
PELO CONSELHO DISCIPLINAR DA DIRETORIA DA ANTT. 
3.17. Comportamento Antiesportivo: Qualquer comportamento antiesportivo da competidora e membros de 
sua equipe será julgado pelo Conselho Disciplinar da Diretoria da ANTT, passível de 1 advertência e em caso 
de reincidência suspensão do campeonato. 
3.18. Patrocinador: Nas etapas será permitido o uso de camisas dos patrocinadores das competidoras durante as 
eliminatórias e semifinais, não será permitida a divulgação na locução de seus patrocinadores particulares. Na 
final de cada etapa as competidoras finalistas deverão obrigatoriamente usar a camisa oferecida pela ANTT do 
patrocinador oficial da mesma (caso haja), caso a competidora não use a camisa será desclassificada de sua passada. 
Na final do campeonato, todas as competidoras finalistas deverão, obrigatoriamente, usar a camisa e material de 
montaria do patrocinador oficial da ANTT (caso haja), caso não use será desclassificada de sua passada. 
3.19. Exame antidoping: Ficará exclusivamente a critério da ANTT a realização ou não do exame antidoping em 
qualquer uma das etapas, sendo divulgado com 15 dias de antecedência no site oficial da antt: www.antt.org.br ou 
no grupo do campeonato ou das finalistas. 
3.20.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 competidoraapós a realização da sua inscrição e 
pagamento da mesma automaticamente autoriza o uso de sua imagem sem ônus para a ANTT 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. 
3.21. A competidora só receberá os pontos de bonificação se participar efetivamente da etapa, se por ventura o animal 
ou competidora se contundir ou ficar impedido de prosseguir na competição durante a etapa, será avaliado pela 
comissão da ANTT e ela poderá receber os pontos. 
3.22. Caso a ANTT venha fazer etapa de parceria com algum Rodeio a organização será da ANTT. Etapas bônus 
e Etapas em provas, segue o regulamento e organização da prova, a ANTT só usará o resultado para fazer a 
pontuação. 
 3.24. Durante o 20º CNTT caso venha ser realizada duas etapas no mesmo final de semana, a competidora poderá 
pontuar somente em uma etapa (aquela que ela competir primeiro). 
 

4. Final do Campeonato: 

  
4.1.Classificadas: Só participarão as 15 mais pontuadas (1° ao 15° lugares – Final Circuito RAM ANTT) durante todo 
o Campeonato. Os pontos obtidos durante as etapas continuarão a ser computados para a disputa final. Caso haja 2 
ou mais competidoras empatadas em 15° lugares para a Final do 20° CNTT, será convocada para a final aquela que 
tiver maior participação nas etapas do campeonato. Caso tenham a mesma porcentagem de participação, será 
convocada aquela que tiver as melhores colocações nas etapas (maior nr. de1º. s lugares, 2ºs. e assim 
sucessivamente). Se, caso ainda continuem empatadas, será decidido pela Comissão da ANTT. 
4.2. Inscrição: Não haverá taxa de inscrição na final do 20º. CNTT. 
4.3. Pontuação: As competidoras correrão nas noites do rodeio, se por ventura o rodeio tiver menos de três dias terá 
duas passadas no mesmo dia totalizando o mínimo de 3 passadas e o máximo de 4 passadasna final.A cada passada 

http://www.antt.org.br/


as competidoras receberão cada uma delas os pontos a serem distribuídos da seguinte maneira: Menor tempo: 150 
pontos; 2º. 140 pontos.  3º. 130; 4º. 120; 5º. 110; 6º. 100; 7º. 90; 8º. 80; 9º, 70, 10º.  60, 11º 50, 12º 40, 13º 30, 14º 20, 
15º 10 pontos; 
 Ao final das passadas, os tempos individuais obtidos pelas competidoras serão somados e essa soma escalonada, do 
menor para a maior, recebendo novamente de 150 a 10 pontos. Será declarada campeã do 20º CNTT a competidora 
que acumular o maior número de pontos obtidos durante as etapas e a final. 
4.4.Empate por tempo: Em caso de empate por tempo ou por desclassificação nas competições diárias, será 
considerado o rateio dos pontos das colocações. 
4.5.Empate por pontos: Em caso de empate por pontos, para a decisão final do Ranking do 20º CNTT, será definida 
pela menor somatória dos tempos obtidos pela competidora durante a final do campeonato. Caso ainda assim 
permaneça o empate, será decidido pela maior porcentagem de participação das competidoras nas etapas do 
campeonato. Caso mesmo assim continuem empatadas, será decidido pela Comissão da ANTT. 
4.6.Traje completo: Obrigatório para competidora e treinador. As competidoras deverão obrigatoriamente usar a 
camisa do Patrocinador ou Patrocinadores Oficiais da Final do 20º CNTT 2022/2023 e o treinador camisa neutra. Não 
será permitida qualquer divulgação de outro patrocínio, sendo desclassificada a competidora caso isso ocorra. 
4.7. Animais: A competidora poderá trocar de animal durante a final. Duas competidoras de uma mesma categoria, 
não poderão correr com o mesmo animal durante toda a final.  
4.8 Exame antidoping: Ficará exclusivamente a critério da ANTT a forma e a realização ou não de exame antidoping 
nafinal, com ou sem divulgação. Na final do 20º CNTT 2022/2023, o exame antidoping será realizado por um 
profissional veterinário credenciado e analisado conforme as normas da ANTT, se por ventura a competidora que for 
escolhida para o exame, competir em mais de um animal, ficará a critério da ANTT escolher qual animal será submetido 
ao exame. Com a confirmação no exame da presença de substancias consideradas doping a competidora e seu 
treinador serão suspensos por 1 ano nas provas da ANTT, caso a competidora seja menor de idade a punição 
valerá para o treinador, responsável da competidora e o proprietário do animal. 
4.9. Premiação: Ficara a critério da ANTT, junto a declaração de confirmação de presença do 20°CNTT 2022/2023e 
será divulgado para as finalistas por e-mail ou meios de comunicação entre a ANTT e a finalista.  
5.0. Confirmação na final: Caso a competidora não confirme formalmente sua presença na final do 20º CNTT até o 
prazo determinado pela a ANTT, a próxima classificada, ou seja, a 15ª será convocada em seu lugar, e assim 
sucessivamente. A competidora que não confirmar no prazo estabelecido perde totalmente o direito da classificação. 
A competidora que confirmar sua presença e não comparecer ou abandonar a competição durante a final pagará uma 
multa de R$ 2.000,00, mais um ano de suspensão do CNTT do ano seguinte. Caso a competidora fique impedida de 
competir durante a final por motivosextremos que serão julgados pela comissão da ANTT, a competidora ficará em 10º 
lugar na categoria que estiver correndo, e ela poderá receber ou não a premiação, mais não será punida. 
 
SÓ PODERÃO CORRER À FINAL AS COMPETIDORAS FILIADAS PARA A TEMPORADA 2022/2023, não entra 
neste caso aquela competidora filiada somente por etapa, caso a competidora tenha feito filiação apenas por etapa 
poderá efetivar sua filiação anual para se habilitar para final do campeonato, entretanto, esta decisão deve ser 
feita até antes do início daúltima etapa. 
 
Durante as finais, alguns eventos sociais, como o jantar de apresentação e seções de fotos dos patrocinadores, 
são de presença obrigatória para todas as finalistas com penalização de 50 pontos no ranking caso a mesma 
não comparecer. Somente em casos extremos será liberado, mediante autorização da comissão responsável 
da ANTT  
 
5.1.Casos Omissos: 
Os casos que, porventura, não estiverem descritos nesse regulamento serão julgados e decididos pela Diretoria da 
ANTT ou por uma comissão temporária designada por essa. 
  
 
 
CATEGORIA MIRIM (CATEGORIA INCENTIVO)  
  
 
Exclusiva para meninas de até 11 anos hípicos (seguindo critério de idade ABQM) - levar Xerox documento 
  
1.Taxa de Filiação Mirim obrigatória para o 20º CNTT: 

 
                      R$ 350,00 – Filiação 
                       R$ 100,00 - Em caso de Etapa Bônus a filiação para correr somente nesta etapa pontuando pela ANTT 
 
 
 
 
2. Regulamento: 
 
Inscrição antecipada (1dia antes do início da etapa) - RODEIO  



 
R$ 300,00 – pacote filiadas  

  R$ 350,00 – pacote não filiada 
R$ 200,00 – cavalo extra  
 

• Inscrição na hora: 
R$ 350,00 – pacote filiadas 

  R$ 400,00 – pacote para não filiadas 
 

• ETAPA PROVA / LIVE– PREMIAÇÃO, INSCRIÇÃO E REGULAMENTO DA ETAPA  SERÁ DIVULGADO 
PREVIAMENTE DE CADA CATEGORIA. 

 
 
Premiação: Rateio de 80% das inscrições + patrocínio (quando houver). 
Até 15 competidores premia de 1º ao 3º lugar (50% 30% 20%) 
Acima de 15 competidores premia até o 5º lugar (30% 25% 20% 15% 10%) 
2.2. Peso liberado 
2.3. Classificatória: Todas as competidoras correrão no primeiro dia da eliminatória, tendo direito a uma passada. 
Os 5 menores tempos se classificarão para a noite. As 3 menores médias (manhã + noite) se classificarão para a 
final. As competidoras não classificadas para a final correrão novamente na eliminatória do dia seguinte (1 passada), 
e os 5 melhores tempos se classificarão para a noite. As 2 menores médias (manhã + noite) se classificarão para a 
final, completando as 5 finalistas. 
OBS: A ordem de entrada na pista à noite será por sorteio pela comissão da ANTT por sistema online (durante 
toda a prova, eliminatória, semifinais e finais). 
2.4. Pontuação: O ranking do campeonato será contado a partir de pontos ganhos durante as etapas, que se 
distribuirão da seguinte maneira: 
1º.  50 pontos; 2º. 40; 3º. 30; 4º. 20; 5º. 10; 
Bonificação: A competidora que participar da etapa receberá 30 pontos de bonificação, e 10 pontos para quem for 
para noite, que serão adicionados ao Ranking Geral do Campeonato Mirim. 
2.5. Etapa Bônus: A competidora recebera30 pontos de bonificação e os pontos da seguinte maneira: 
1º.  50 pontos; 2º. 40; 3º. 30; 4º. 20; 5º. 10; 
2.6. Limite de idade: a competidora para se enquadrar na categoria mirim deverá seguir o critério de idade e ano 
hípico do regulamento ABQM da categoria jovem, para estar habilitada aparticipar do 20º CNTT e da Final da 
temporada. 

2.7. Final do Campeonato: Só se classificarão os 5 mais pontuados durante as etapas 
2.8. A categoria Mirim não contará pontos para o registro de mérito da ABQM 
2.7b. NÃO SERÁ NECESSÁRIO NA CATEGORIA MIRIM A COMPETIDORA TER PARTCIPADO DE NO MÍNIMO 
DE ETAPAS.  
A COMPETIDORA OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ DESCARTAR 3 (TRÊS) ETAPAS DURANTE TODO O 
CAMPEONATO, OU SEJA, OS 3 DESCARTES SERÃO ETAPAS COM PIOR DESEMPENHO OU ETAPAS NÃO 
COMPARECIDAS, SENDO QUE CADA DUAS ETAPAS BÔNUS (VALENDO METADE DOS PONTOS) EQUIVALE 
A UMA ETAPA CHEIA NO DESCARTE, NO RANKING FINAL DO CAMPEONATO (ANTES DA FINAL), CASO O 
CAMPEONATO DISPONHA DE ETAPA BÔNUS EM NÚMERO ÍMPAR A COMPETIDORA FICARÁ 
OBRIGATORIAMENTE COM OS PONTOS DE UMA DELAS (CASO TENHA DESCARTADO AS DEMAIS). 
 

 TABELA DE DESCARTES E REGULAMENTO IGUAL DA FEMININA 
 
2.8. Animais: Não é permitida a troca de animal durante a etapa, exceto por questões de saúde animal, apresentando 
atestado validado pela comissão da ANTT. É permitido 2 competidoras correrem com o mesmo animal, desde que em 
dias diferentes e o mesmo animal só poderá correr com mais de um competidor caso a mesma não tenha usado o 
tempo do animal para sua soma final e que o mesmo não esteja classificado para a final ou semifinal. A competidora 
poderá realizarmais de uma inscrição, desde que corra com animais diferentes, valendo 1 passada por animal. A 
competidora deve seguir a ordem de entrada sorteada com os devidos animais anunciados, se caso não respeitar a 
ordem será automaticamente desclassificada 
 
 
2.9. Treinador: será permitida a entrada do treinador durante toda prova da competidora, inclusive à noite. 
2.10.Traje completo/Western (calça, bota, capacete e camisa manga longa com botão abotoado no punho): 
Obrigatório para treinadores e competidoras nas semifinais (noite). Traje oficial nas eliminatórias. O uso do cinto é 
opcional para competidora e treinador, não está liberado o body, exceto os com botões manga longa abotoado no 
punho). 
 

 O USO DE CAPACETE É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS COMPETIDORAS DESTA 
CATEGORIA. 



 
2.11. As demais regras serão as mesmas do Campeonato Feminino. 
2.12. Casos omissos serão decididos pela comissão da ANTT. 
 
 
 
CATEGORIA JOVEM (até 18 anos) – (previamente divulgado e somente no segundo dia das 
eliminatórias) 
 

 NÃO PONTUA PELA ABQM 
 CATEGORIA EXTRA, OU SEJA NÃO VALE PARA O RANKING DO 20° CNTT. 
 
Inscrição: $200,00 
Premiação: Rateio de 70% das inscrições  
Até 15 competidores premia de 1º ao 3º lugar (50% 30% 20%) 
Acima de 15 competidores premia até o 5º lugar (30% 25% 20% 15% 10%) 
 
Segue regulamento da ABQM (exceto peso:liberado e chipagem) 

 
 
 
CATEGORIA GP ABQM (somente no primeiro dia das eliminatórias) 
 
PONTUA PELA ABQM   
Inscrição: R$100,00 
Premiação: Rateio de 50% das inscrições (25% ,15%, 10%)  

1. Classe Aberta; Será exigido peso de 75 (setenta e cinco) quilos para o competidor juntamente com sua traia, podendo, 
entretanto, levar peso extra; a pesagem, quando solicitada pelo Juiz Oficial, deverá ocorrer imediatamente após a 
participação do competidor. (Ferraduras não são consideradas parte do equipamento para efeito de pesagem.). 

2. Demais regras seguidas pela ABQM. 

  CATEGORIAS EXTRAS DURANTE AS ETAPAS: 

PODERÃO SER INCLUIDAS CATEGORIAS EM ALGUMAS ETAPAS QUANDO POSSÍVEL, DURANTE O DIA E 
DEVERÃO SER DIVULGADAS COM ANTECEDÊNCIA NOS MEIOS DE COMUNIAÇÃO DA ANTT (COM A 
FINALIDADE DE FOMENTAR A MODALIDADE) 

  
 
ANEXO I 
  
A ANTT, PENSANDO SEMPRE NA VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DE SEUS PROFISSIONAIS, MAIS 
UMA VEZ INOVA NO ESPORTE TRÊS TAMBORES NO BRASIL E COM MUITO SUCESSO CONTINUA 
O “RANKING NACIONAL DOS TREINADORES ANTT 2023” 
  
  
REGULAMENTO PARA PONTUAÇÃO DOS TREINADORES PARTICIPANTES DO 20º CAMPEONATO 
NACIONAL DOS TRÊS TAMBORES ANTT 2023 
  
No ato da filiação, a competidora preencherá uma ficha com o nome de seu treinador que passará a contar pontos 
para o Ranking dos Treinadores ANTT.  Não poderá alterar o treinador no meio do campeonato, apenas excluir o 
treinador já cadastrado.Os pontos serão computados para treinadores de competidora filiadas e que preencheram 
corretamente os dados. 
  

1. Durante toda a etapa, inclusive eliminatória, semifinais e final, será realizado uma classificação do 1º ao 10º, 
utilizando o menor tempo de cada competidora durante toda a prova e serão atribuídos pontos ao seu 
treinador na seguinte proporção (pode acontecer de ser ordem diferente da classificação final da etapa): 

2.  1º. 100 pontos; 2º. 90 pontos; 3º. 80 pontos; 4º. 70 pontos; 5º. 60pontos; 6º. 50 pontos; 7º. 40 pontos; 8º. 30 
pontos; 9º. 20 pontos; 10º. 10 pontos. 

 Em caso da etapa ter duas pistas diferentes a pontuação para o ranking dos treinadores será feita na pista da 
eliminatória. 

 O treinador não poderá pontuar com mais de uma competidora, na mesma etapa. 
 



3.      Será declarado campeão o treinador que acumular o maior número de pontos durante as etapas do 20º 
CNTT 2023, ou seja, até a última etapa antes da final. 

4.      A premiação para o Campeão será definido pela comissão organizadora ANTT e informado junto com a 
premiação das competidoras. 
 

 RANKING DOS TREINADORES É VALIDO SOMENTE PARA A CATEGORIA FEMININA. 
 

 ANEXO II 
 
A ANTT, pensando sempre nas melhorias do esporte três tambores informa que: 
DURANTE O CNTT,A PONTUAÇÃO PARA REGISTRO DE MERITO TANTO ANIMAL QUANTO 
COMPETIDOR, NA CATEGORIA FEMININO SERÁ FEITA PELA PRIMEIRA CLASSIFICATORIA NAS 
ETAPAS, PORÉM VALE LEMBRAR QUE A TABELA PARA DETERMINAR A PONTUAÇÃO SERÁ A 
QUANTIDADE DE COMPETIDORES ADIMPLENTES JUNTO A ABQM.  AREGRA SERÁ REGIDA PELO 
REGULAMENTO DA ABQM DURANTE TODA PROVA. 

 
 

 A ANTT PODERÁ A QUALQUER MOMENTO INCLUIR OU EXCLUIR ANEXO NO REGULAMENTO PARA 
SUA MELHORIA OU ADAPTAÇÃO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 
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