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REGULAMENTO DO ESQUIPAROTE DE CAVALOS BONFIM – 2023 
 
 

OBJETIVO 

Incentivar a prática do esporte de montaria, esquiparote e corrida de equinos, proporcionando a 
socialização com o homem do campo. 

 
DA PROVA 

Art. 1º - A prova, será promovida pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da 
SECCE Secretaria Municipal de Cultura, Comunicação e Esportes, tem o apoio da Polícia 
Militar da Bahia e da Guarda Municipal, e se dará em conformidade com este regulamente. 

 
Art. 2º - A arbitragem será de responsabilidade da Comissão Organizadora, designada por 
esta Secretaria. 
A prova é aberta para atletas de ambos os sexos, a partir de 17 anos de idade. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º - As inscrições serão realizadas no local da prova (em frente à Igreja do Bonfim), a partir das 
14h e será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), qual será 
revertido para a Premiação da Prova. 

 
Art. 4º - Será obrigatório ao cavaleiro, o preenchimento da Ficha de Inscrição. 

 
Art. 5º - Quando o cavaleiro for menor de 18 anos, a ficha deverá ser assinada por pais ou 
responsável. 

 
Art. 6º - Em caso de desistência ou o não comparecimento, o participante não terá direito a 
reembolso, arcando com as consequências do não aparecimento ao local da prova. 

 

DA LARGADA 

Art. 7º - Os animais deverão ser chamados pelos juízes, toda e qualquer vez que for preciso. 
A Largada da 1ª bateria será às 16 horas, do dia 06/02/2023(segunda-feira). 
Largada: Bom Jesus (Boteco do Chico) 
Chegada: Largo da Igreja do Bonfim. 

 
Art. 8º - Haverá posto de hidratação na concentração e na chegada. 

 
DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO 

Art. 9º - O cavaleiro será desclassificado, quando: 

1. Não portar o número de inscrição da prova; 
2. Escapar antes da largada; 
3. For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 
4. Se o cavalo sair da modalidade da marcha por mais de três vezes. 
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Art. 10 - O cavaleiro será classificado, quando: 

1. Completar o percurso em menor tempo; 
2. Serão classificados 03 (três) colocados; 

 
Art. 11 - Os juízes têm livre arbítrio para julgar, assim, não permitindo reclamações ou 
interferências a outros de competidores. 

 
DA PREMIAÇÃO 

Art. 12 - Todos os competidores inscritos receberão medalhas de participação e os três 
primeiros colocados  receberão troféus e prêmios em espécie de acordo com a arrecadação das 
inscrições e valores divididos em conforme aprovação da comissão organizadora da prova. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 13 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 
Prova. 

 
 
 
 

Mata de são João-Ba, 26 de janeiro de 2020. 

 
Joselito Pereira Nascimento 
Diretor Municipal de Esportes 


