Regulamento do Campeonato Portal Na Vaquejada - 2011
Cada participante ao fazer as inscrições compromete-se a cumprir o estabelecido
neste regulamento. O mesmo é controlado pelo Portal Vaquejada, responsável pelo
cadastro e contagem dos pontos dos cavalos participantes do Campeonato Portal Na
Vaquejada 2011.
O Campeonato, composto por várias etapas realizadas em parques de vaquejada
situados em distintos estados da Federação brasileira, realizará no mês de dezembro, no
Parque Arthur Filho, sua disputa final.
Introdução:
Buscando ainda mais o reconhecimento para aqueles que sempre estão dispostos a
melhorar o Esporte Vaquejada e pensando nos que investem e acreditam no esporte
nordestino, a diretoria do Portal Vaquejada criou o Campeonato Portal Na Vaquejada. O
Campeonato Brasileiro, como é conhecido, é composto pelas categorias: Profissional e
Amador, onde animais das especialidade Puxar e Esteira competem pelo título de
campeão. Os animais cadastrados e pontuados nas etapas somam pontos, e aquele que
for melhor pontuado, ao longo de todas as etapas, torna-se, por ponto corrido, Campeão
Melhor Performance, nas categorias e especialidades participantes. Haverá também, a
Disputa Final do Campeonato, onde os trinta animais mais bem pontuados competem,
em dezembro, no Parque Arthur Filho, em Pilar – Alagoas, pelo título de Campeão dos
Campeões.
Objetivo:
O objetivo é unir todas as Equipes de vaquejada que detém os melhores cavalos.
Buscando, dentro da agenda, a realização das etapas nos grandes Parques de Vaquejadas
do País, para que os participantes tenham o privilégio de competir em grandes eventos.
1- Da Participação:
Poderá participar cavalos de qualquer raça ou até mesmo sem documento.
Os participantes poderão cadastrar quantos cavalos quiserem, previamente, ficando os
mesmos livres para qualquer vaqueiro correr no animal, na etapa. Sendo obrigatório o
vaqueiro ser cadastrado e correr a vaquejada no mesmo cavalo.
O cavalo poderá competir nas quantidades de senhas que o Parque oferece a cada
competidor.
O cavalo só poderá correr com apenas um competidor em cada etapa.
As equipes deverão preencher uma ficha com os dados dos cavalos e nomes dos
vaqueiros, no calendário (em anexo).

2 - Cadastro:
O valor do cadastro por CAVALO (puxar ou esteira) da Categoria PROFISSIONAL é
de:
Até 30/03/2011
Até 30/05/2011
Até 30/07/2011

R$ 600,00
R$ 700,00
R$ 800,00

OBS: Só poderá recuperar os pontos das etapas anteriores até a última data de cada
cadastro efetivado. EX: Caso o cavalo seja cadastrado até o dia 30/03, ele recupera os
pontos anteriores a esta data e caso o cadastro seja feito após esta data os pontos não
serão recuperados. Após a última data divulgada no regulamento não será mais feito o
cadastro.
O valor do cadastro por CAVALO (puxar ou esteira) da Categoria AMADOR é de:
Até 30/03/2011
Até 30/05/2011
Até 30/07/2011

R$ 500,00
R$ 600,00
R$ 700,00

OBS: Só poderá recuperar os pontos das etapas anteriores até a última data de cada
cadastro efetivado. EX: Caso o cavalo seja cadastrado até o dia 30/03, ele recupera os
pontos anteriores a esta data e caso o cadastro seja feito após esta data os pontos não
serão recuperados. Após a última data divulgada no regulamento não será mais feito o
cadastro.
3-Premiação Final:
Dos 30 (trinta) cavalos classificados nas categorias Profissional e Amador, para a
premiação final, os que estiverem empatados em 30º lugar irão disputar vagas, pois só
disputarão os trinta cavalos mais bem pontuados.
Categoria
Profissional

1º Lugar
01 Carro 0 km

Melhor
Performance
Profissional

Categoria
Amador

1º Lugar
Melhor
01 Moto Honda Fan CG Performance
0 km
Amador

1° Lugar - 1 Moto
Honda Fan CG
Okm – 2° lugar R$
3.000,00 - 3° Lugar
R$ 2.000,00
1° Lugar - 1 Moto
Honda Fan CG 0
km

4 - Da Pontuação:
A pontuação será atribuída aos Cavalos de Puxar da seguinte forma:
PROFISSIONAL:
1º Lugar – 30 pontos
2° ao 5° - 15 pontos

6° ao 20° - 10 pontos (Caso o parque atribua esta pontuação máxima ou acima das
vagas que o Parque pagar a premiação).
AMADOR:
1º Lugar – 30 pontos
2° ao 5° - 15 pontos
6° ao 25° - 10 pontos (Caso o parque atribua esta pontuação máxima ou acima das
vagas que o Parque pagar a premiação).
OBS:
- Caso o cavalo deixe a equipe durante a competição, ele não perderá os pontos
adquiridos. Caso a equipe troque de vaqueiro fica obrigada a atualizar o cadastro junto
ao Portal Vaquejada para que os pontos passem a ser computados.
Caso o Cavalo se classifique com mais de uma senha as mesmas serão somadas para
pontuação geral.
Havendo qualquer tipo de racha os pontos serão computados de acordo com a
classificação oficial da vaquejada, em ordem numérica da senha (EX: Não poderá
outros competidores que estejam em primeiro lugar na ordem da senha passar o lugar
para o competidor que esteja com senha maior.

4.1 - Bonificação:
Além dos pontos acima os cavalos de Puxar das duas categorias que baterem uma ou
mais senhas serão bonificados com 05 pontos.
4.2 - Denúncia:
No momento em que sair a pontuação, os participantes terão um prazo de 30 dias,
após o resultado para fazer alguma denúncia ou reclamação junto à diretoria do Portal
Vaquejada.

5 - Da Substituição:
1.0 - Não será permitida a substituição do animal que já tenha iniciado sua participação
na etapa.
1.1- Caso seja comprovado na pista acidente do cavalo, o mesmo ficará com os pontos
da etapa na rodada do acidente.

6 - Da Disputa Final:
A Disputa Final será em dezembro, no Parque Arthur Filho em Pilar – Alagoas.
O cavalo que ficar em primeiro lugar de cada categoria, além de ganhar o prêmio (item
03), receberá também um Troféu Melhores do Ano, e os cavalos que ficarem em

segundo e terceiro lugares receberão um troféu no evento, que terá transmissão ao vivo
para todo o Brasil.
7 - Das Vaquejadas Rankeadas:
As vaquejadas que irão compor o Campeonato Portal Na Vaquejada - Categoria
Profissional devem ter premiação mínima de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em
prêmios. E para o Amador a partir de R$ 25.000,00 (Vinte mil reais) em prêmios.
O Portal Vaquejada junto ao Vaquemóvel e outra equipe de filmagem de propriedade
de Fabio Filmagem, compromete-se a adquirir todas as classificações e vídeos das
vaquejadas onde as equipes cadastradas estiverem participando.
8 - Benefícios:
Para os cavalos das equipes participantes, além da premiação e do título que o cavalo irá
ganhar dentro do evento Melhores do Ano, os participantes terão uma grande mídia
através dos locutores, durante as vaquejadas. Como também divulgação dos resultados
no Portal Vaquejada com os nomes dos animais, um hotsite específico para o
Campeonato, notícias com destaque para os cavalos campeões de cada etapa, e
reportagem das etapas na revista Vaqueirama, de circulação nacional. Cada edição da
Vaqueirama trará um DVD composto por disputas de três etapas do Campeonato.
O Portal Vaquejada confeccionará um DVD por vaquejada com os vinte classificados
de cada etapa, com imagens do primeiro rodízio dos ganhadores até a última rodada da
disputa dos cavalos campeões. E com isso irá ter a prova que os vaqueiros não trocaram
a montaria. Caso isso aconteça seus pontos serão anulados.
OBS:
O Portal Vaquejada tem total direito de subtrair ou somar os números das vaquejadas,
Relacionadas na agenda do Campeonato, pois o mesmo se compromete a adquirir
todas as imagens em DVDS e com isso buscar a certeza, dos verdadeiros cavalos
campeões do ano no esporte vaquejada.

Campina Grande-PB, 10 de Janeiro de 2011

Informações:
adm@portalvaquejada.com.br
fabio@portalvaquejada.com.br
(83) 3341-5377 / 9959-9966

