


A comissão organizadora das corridas de
cavalos do XVII FESTIVAL DA MELANCIA
no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Publicar as normas e regras estabelecidas
para as disputas e corridas de cavalos no
Festival da Melancia, sendo este realizados
nos dias 22,23,24 de Setembro de 2022.

DA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO

Artigo 1° - O presente regulamento
contém as disposições normativas que
regerão as corridas de cavalos, que será
promovido e organizado por um
coordenador e juntamente com sua equipe ,
com total apoio da PREFEITURA
MUNICIPAL DE NORMANDIA.

Artigo 2° - Este regulamento parte do
principio de que todos os proprietários de
cavalos participantes terão conhecimento
antecipadamente deste regulamento, uma
vez inscritos aceitam e acatam as
disposições deste regulamento.



DAS INSCRIÇÕES:

Artigo 3° - As inscrições dos animais serão
realizadas somente no dia 21 de Setembro
(quarta - feira)do corrente ano, tendo inicio
as 10:00 h da manhã, na Câmara Municipal
de Normandia para a enturmação de
páreos.

Artigo 4° - Será aceita a inscrição de
animais de qualquer localidade, dentro de
suas respectivas categorias.

Artigo 5°- O cavalo só poderá ser inscrito
se já estiver presente no município.

Artigo 6° - O peso do jóquei estipulado pela
comissão é de 54kg e a metragem para as
corridas será de 301m, o jóquei deve estar
com seu kit de proteção como capacete e
bota, para as pessoas que for ajudar a puxar
o cavalo será exigido que estejam de calça
comprida, bota ou tênis.

Artigo 7° - Somente o proprietário ou
tratador do animal deverá estar presente
no momento da enturmação dos páreos



que será realizado conforme citado no
Artigo 3° do presente regulamento.

Artigo 8° - Não serão aceitos a participação
de animais nas corridas sem efetuar o
pagamento da taxa de inscrição para a
comissão de corrida no ato da inscrição.

Artigo 9° - Fica estipulado o valor de 10 %
(dez porcento) de acordo com o valor da
premiação de cada páreo definido pela
comissão.

PARAGRAFO ÚNICO: Caso algum
proprietário de animal desistir da disputa,
após ter efetuado o pagamento da inscrição,
em hipótese alguma o dinheiro não será
devolvido.

DAS DISPUTAS:

Artigo 10° - Largada só será validada
mediante a autorização dos juízes de
largada e todas as portas do Box se abrirem.

Artigo 11° - O Cavalo só será considerado
vitorioso ao ultrapassar a linha de chegada



com a presença do jóquei montado e
retornando logo em seguida para a
repesagem do mesmo.Tendo a tolerância
de 500g abaixo do peso da festa.

Artigo 12 - Os proprietários deverão estar
juntamente com o seu animal e jóquei,
próximo ao local da disputa (pista do
prado), no horário determinado pela
comissão organizadora que será a partir da
14:00h dos dias festivos ou poderá ser
desclassificado.

Artigo 13° - O tempo de tolerância de um
páreo para outro será de 10 minutos(dez
minutos )cronometrado, para os animais
estarem na pista.

PARAGRAFO ÚNICO: O jóquei que se
“prevalecer” de qualquer tipo de arte
manha (jogo sujo) para prejudicar o
adversário, será automaticamente
desclassificado juntamente com o animal, e
a vitória será dada ao adversário. E
automaticamente não poderá participar de
nenhuma outra modalidade durante as
competições.



Observação: Terá premiação para o melhor
jóquei, aquele que ganhar mais
competições.

DOS JUIZES:

Artigo 14° - A escolha dos juízes será de
inteira responsabilidade da comissão.

Artigo 15° - A equipe de juízes da disputa
de cada páreo será composta de três (03)
juízes de largada, dois (02) juízes de pista,
dois (02) juízes de chegada.

Artigo 16° - Em caso de empate, devera ser
dividida a premiação em partes iguais.

Artigo 17° - Causar agressão verbal e física
aos juízes e comissão por parte de
proprietário e jóqueis, estará
automaticamente desclassificado da
competição.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:



Artigo 18° - Em caso de não se ter um
entendimento por parte dos proprietários
sobre a diferença de peso, a comissão vai
estipular o peso adequado sob o peso
estabelecido no regulamento.

Artigo 19° - Caberá a comissão
organizadora, tomar todas as providencias
necessárias a realização da competição,
bem como estabelecer quaisquer dúvida
com relação ao presente regulamento.

OBSERVAÇÃO:

PREMIAÇÃO PARA AS CORRIDAS: R$.
70.000,00

INFORMAÇÕES: (95) 98405-2292 falar com
Silvio Luiz - Coordenador das Corridas de
Cavalo do XVII FESTIVAL DA MELNCIA.


