
 

 

REGULAMENTO DA PROVA 
 

 

1) A prova de laço TABA CRIOULA (Ref. ao 4º Remate Taba Crioula – Ed. Digital e Presencial), acontecerá no mês de 

novembro de 2020 e terá como prêmio um carro zero quilometro. 

 

2) Estarão habilitados todos os animais que forem adquiridos nas duas edições do 4º REMATE TABA CRIOULA (Digital e 

Presencial), no ano de 2019, obedecendo os seguintes valores mínimos de parcelas: 

 

* Fêmeas Domadas e Reprodutores = R$ 180,00 de parcela 

* Fêmeas Xucras/Amanunciadas = R$ 140,00 de parcela 

* Machos Castrados Domados = R$ 130,00 de parcela 

* Machos Castrados/Inteiros Xucros = R$ 100,00 de parcela 

 

 

3) O animal credenciado às provas, que for comprado a prazo, deverá estar com os pagamentos em dia para estar apto a 

concorrer; 

 

4) A data e o horário exatos da prova em Novembro de 2020, será divulgado diretamente ao proprietário de cada lote, até o 

dia 30/09/2020; 

 

5) A prova de laço obedecerá ao regulamento de laço vigente do Rodeio que ela estiver inserida e em caso de ser realizada 

isolada, o regulamento passa a ser o de laço da ABCCC; 

 

6) Cada ginete poderá apresentar no máximo 01 (um) cavalo que esteja habilitado para a prova; 

 

7) Serão dadas 06 (seis) armadas na faze classificatória, classificando-se para a fase final os competidores com 05 (cinco) e 

06 (seis) armadas válidas; 

 

8) Para a fase final da prova, será efetuado o encurtamento de raia, a partir dos 100 metros de raia, da seguinte maneira: 

- Primeira volta encurta 20 metros; 

- Segunda volta encurta mais 20 metros; 

- Terceira volta encurta mais 20 metros; 

- Quarta volta encurta mais 20 metros; 

- As demais voltas da final serão com 20 metros de raia. 

 

9) Durante toda a prova, além da comissão julgadora, haverá também uma comissão de brete de solta, e ambas as 

comissões são soberanas nas suas decisões, assim como os juízes de raia que atuarão na prova; 

 

10) A palavra do leiloeiro em conjunto com a comissão organizadora da prova, são credenciados a complementar ou modificar 

condições deste regulamento e as correções que por ventura sejam feitas prevalecem sobre este documento; 

 

 

 

Prova do 4º Remate TABA CRIOULA 
               (Edições Digital e Presencia) 

  Comissão Organizadora 


