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REGULAMENTO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE VAQUEJADA CAMPEV

AN0 2012
A realização e o transcorrer deste Campeonato serão fiscalizados pela comissão eleita pelos parques
participantes, no Estado de Pernambuco, e se regerá pelas normas abaixo descritas:
1º DA INSCRIÇÃO
A. Os vaqueiros regularmente inscritos e aceitos pela comissão organizadora do Campeonato e
de cada parque de vaquejada, poderão concorrer ao evento, comprometendo-se a aceitar e
cumprir o regulamento do Campeonato e da etapa que está sendo realizada.
B. As inscrições podem ser realizadas de forma antecipada no site www.campev.com.br, ou no
local do evento.
C. O vaqueiro categorizado como profissional poderá realizar uma inscrição por etapa, nos
seguintes mapas, Mapa Sexta-Feira (1 a 500), Mapa Sábado (501 a 1000). Lembramos que o
Mapa da Sexta é limitado ao horário de 12:00hs, isto é, os vaqueiros que não conseguirem se
apresentar até esse horário, serão automaticamente remanejados para sábado. O horário do
sábado será limitado até às 11:00hs, onde os vaqueiros que não conseguirem se apresentar,
serão remanejados para domingo pela manhã.
D. O vaqueiro categorizado como aspirante, amador ou intermediário poderá realizar suas
inscrições por etapa, entre os números 1001 a 1500 (Mapa de Inscrição da Sexta-Feira) ou
1501 a 2000 (Mapa de Inscrição do Sábado). Os vaqueiros aspirantes, também podem
participar das categorias amador, intermediário e profissional. Os vaqueiros amadores
também podem participar da categoria intermediária e profissional. Os vaqueiros da
categoria intermediária podem participar na categoria profissional.
E. Os vaqueiros aspirantes, amadores, intermediários e profissionais possuem a opção de correr
em horário pré-determinado (horário especial). Vaqueiros profissionais que utilizarem esse
tipo de inscrição, devem correr obrigatoriamente até a chamada do número 500 (sexta-feira),
1000 (sábado). Caso o horário especial contratado seja posterior a chamada dos números
citados anteriormente, todos esses horários serão antecipados em um único e último rodízio.
Vaqueiros aspirantes, amadores e intermediários que contratarem horário especial, onde este
horário ocorrer durante a chamada dos números 1001 a 1500 (sexta-feira) ou 1501 a 2000
(sábado), todos esses horários serão postergados automaticamente para o primeiro rodízio
após as numerações citadas anteriormente.
Obs.: No que tange horário pré-determinado (horário especial), fica o participante ciente de
que este será convocado para participar no primeiro rodízio iniciado após o horário
escolhido no ato da inscrição. Caso o andamento da festa não esteja ocorrendo de forma
esperada, o participante será convocado logo após os horários pré-determinados
anteriormente serem convocados.
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F. Os valores das inscrições:
Inscrição Profissional
Boi Bonificado Profissional
Inscrição Intermediário
Boi Bonificado Intermediário
Inscrição Amador
Boi Bonificado Amador
Inscrição Aspirante
Boi Bonificado Aspirante
Senha de Apresentação (sem premiação)
Taxa para revisão de julgamento
Taxa para revisão de julgamento contra

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
R$ 200,00 (duzentos reais)
R$ 600,00 (seiscentos reais)
R$ 100,00 (cem reais)
R$ 700,00 (setecentos reais)
R$ 100,00 (cem reais)
R$ 500,00 (quinhentos reais)
R$ 100,00 (cem reais)
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais)
R$ 300,00 (trezentos reais)

G. Os valores das taxas são padronizados em todas as etapas do CAMPEV:
Taxa Horário Especial
Taxa de Aspirante
Taxa de Amador

R$ 200,00 (duzentos reais)
R$ 20,00 por etapa ou R$ 120,00 pela Carteira
R$ 50,00 por etapa ou R$ 300,00 pela Carteira

Obs1: Os participantes das categorias aspirante e amador têm que pagar a taxa pelo advento da
inscrição na sua respectiva categoria.
Obs2: Todas as taxas do ITEM G são destinadas ao CAMPEV com a finalidade da manutenção do
campeonato.
2º FORMATO DE COMPETIÇÃO:
A. As corridas começam na sexta-feira com contagem de pontos, a partir das 06h00min da
manhã, inicia-se com a Categoria Profissional. Às 12h00min iniciam-se as categorias
Aspirante, Amador e Intermediário. No sábado as corridas serão retomadas 06h00min com a
Categoria Profissional e às 11h00min iniciam-se as categorias Aspirante, Amador e
Intermediário. Qualquer mudança fica a critério da comissão do CAMPEV
B. Todos os competidores percorreram uma única fase para atingir a disputa final. Nesta fase
classificatória, cada inscrito deverá obter êxito em quatro bois. Para concluir esta fase o
vaqueiro pode utilizar o boi bonificado, caso tenha optado no ato da inscrição. O boi
bonificado dever ser usado quando o vaqueiro não obtiver êxito em um boi, podendo o
competidor voltar a pista com mais um chance de concluir os 4(quatro) bois.
C. A disputa final será realizada no domingo em caráter eliminatório, com cada participante
tendo direito a um boi para ser corrido. A ordem de disputa será de acordo com o horário
inicial, caso a disputa inicie entre as 07h00minhs e 10h00minhs começaremos a seqüência
será a seguinte: Profissional, Aspirante, Amador e Intermediário. Com o inicio sendo após
as 10h00minhs da manhã do domingo a ordem será a seguinte: Aspirante, Amador,
Intermediário e Profissional. Fica a critério da comissão do CAMPEV efetuar qualquer
mudança nessas seqüências.
D. Todos os competidores que baterem a senha, sem a utilização do boi de bonificação, estarão
classificados automaticamente para segunda rodada da disputa final, na sua respectiva
categoria.
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E. As penalidades decorrentes do não cumprimento desse formato.
E.1 – O rabo da gata será chamado uma vez ao final, caso não compareçam à pista de
disputa, será chamado a segunda vez, não comparecendo novamente o boi será solto e
julgado considerando-se a inscrição corrida. Os vaqueiros que competirem no rabo da gata
não pontuarão para o CAMPEV.
E.2 – A diretoria do CAMPEV se reserva ao direito de penalizar com a exclusão da etapa a
detecção da violação do formato de competição.
Obs.: O formato de competição compreende morte súbita direta para os competidores que
não optaram pelo boi bonificado e morte súbita a partir do segundo boi perdido para os que
optaram pelo boi bonificado.
Competidor sem estar inscrito com boi bonificado e que receba pontuação 0 (zero) em
qualquer um dos quatro bois da sua inscrição, este não retornará mais à pista de competição
para esta inscrição.
Competidor estando inscrito com boi bonificado e que receba pontuação 0 (zero) em dois
de quaisquer dois dos quatro bois da sua inscrição, este não retornará mais à pista de
competição para esta inscrição.
3º DEFINIÇÃO DE CATEGORIA:
A. O CAMPEV é dividido em quatro categorias, caracterizadas como Aspirante, Amador,
Intermediário e Profissional. Na busca do principio de igualdade para todos os competidores
e, são definidas até três regras para caracterizar os participantes de cada categoria.
Lista de Classificações, Função na Vaquejada e Índice Técnico
A.1 – Classe Aspirante.
Primeira Regra (Lista de Classificações): Todo e qualquer participante que não obteve
êxito nos anos de 2011 ou 2010, classificando-se em quatro ou mais vaquejadas no Brasil
em um mesmo ano, onde estas vaquejadas disponibilizavam mais de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) em prêmios.
Segunda Regra (Índice Técnico): O CAMPEV disponibiliza uma comissão para avaliar o
índice técnico dos participantes, portanto, caso um participante seja caracterizado como
aspirante baseado no item A.1(Primeira Regra), esta comissão será soberana em decidir
que o nível técnico atual do participante o descredencia a participar do CAMPEV 2012
como aspirante.
A.2 – Classe Amadora.
Primeira Regra (Lista de Classificações): Todo e qualquer participante que não obteve
êxito nos anos de 2011 ou 2010, classificando-se em quatro ou mais vaquejadas no Brasil
em um mesmo ano, onde estas vaquejadas disponibilizavam mais de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) em prêmios. As classificações nas vaquejadas do CAMPEV, não serão
consideradas.
Segunda Regra (Função na Vaquejada): Todos os participantes desta categoria não
podem exercer nenhum tipo de atividade ligada à vaquejada para terceiros. Montadores,
tratadores, motoristas e demais atividades desta natureza descredencia o participante fazer
parte desta categoria.
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Terceira Regra (Índice Técnico): O CAMPEV disponibiliza uma comissão para avaliar o
índice técnico dos participantes, portanto, caso um participante seja caracterizado como
amador baseado no item A.2(Primeira Regra) e A.2(Segunda Regra), esta comissão será
soberana em decidir que o nível técnico atual do participante o descredencia a participar do
CAMPEV 2012 como amador.
A.3 – Classe Intermediária.
Primeira Regra ((Lista de Classificações): Todo e qualquer participante que não obteve
êxito nos anos de 2011 ou 2010, classificando-se em quatro ou mais vaquejadas no Brasil
em um mesmo ano, onde estas vaquejadas disponibilizavam mais de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) em prêmios.
Segunda Regra (Índice Técnico): O CAMPEV disponibiliza uma comissão para avaliar o
índice técnico dos participantes, portanto, caso um participante seja caracterizado como
intermediário baseado no item A.3(Primeira Regra), esta comissão será soberana em
decidir que o nível técnico atual do participante o descredencia a participar do CAMPEV
2012 como intermediário.
A.4 – Classe Profissional.
Classe aberta, onde todos os vaqueiros estão credenciados a participar.

4º PONTUAÇÃO DA ETAPA:
A. Como a competição acontece em caráter de morte súbita, os bois da classificação possuem
pontuação igual. No caso das vagas de premiação não serem preenchidas; os competidores
que fizeram valer os quatro bois; serão chamados os competidores que fizeram valer três
bois. Caso perdure a situação serão chamados os competidores que fizeram valer dois bois e
assim sucessivamente.

5º PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO:
A. A pontuação é realizada por pontos corridos, mediante critérios citados abaixo. Todos os
participantes serão pontuados de acordo com o somatório dos pontos em cada
categoria que o mesmo competiu.
B. Todos os vaqueiros inscritos terão 10 (dez) pontos para o CAMPEV.
C. O competidor que conseguir bater a inscrição da etapa sem utilizar o boi bonificado, este
ganhará 20(vinte) pontos para o CAMPEV. Quem bater a inscrição utilizando o boi de
bonificação não pontua neste item.
D. O competidor que conseguir bater a inscrição e não danificar nenhum rabo de boi, terá
direito a 10 (dez) pontos, para o CAMPEV.
E. A dupla que correr toda a etapa com capacetes de proteção terá 10 (dez) pontos o CAMPEV.
F. Pontuação obtida pela classificação na etapa:
Colocação
1º Lugar
2º ao 8º ou até 15º Lugares

Pontuação
80 pontos
50 pontos

5

G. Toda dupla que preservar os seus animais durante toda a etapa, sem aquecimento dentro da
pista, sem chicoteá-lo com intuito de aquecer e sem escanteá-lo ao final da pista, receberá
10(dez) pontos para o CAMPEV.
H. A inscrição que correr no rabo da gata será penalizada com a exclusão dos pontos para
efeito de campeonato na etapa em curso.
I. Durante a fase de classificação, cada rodada do boi em direção a sangra, no limite da faixa
de tolerância, acarretará na penalização de 10 pontos.
I.1 - Na segunda rodada do boi em direção a sangra dentro do limite da faixa de tolerância,
será disponibilizado um boi de reposição.
OBS: A pontuação para o Campeonato será de acordo com a classificação da ETAPA
anunciada publicamente pelo locutor da vaquejada + bonificações - penalidades; Caso haja
empate no final do Campeonato, será obedecido o critério de 01(um) boi para cada dupla até
o desempate. Na classificação da etapa as duplas empatadas, com valores e pontos iguais,
serão classificadas em ordem crescente obedecendo aos números das inscrições.
Tabela modelo de acompanhamento da pontuação do CAMPEV.
Nome Vaqueiro:
Etapa
(+)INSC (+)CAP (+)PA (+)FECHAR (+)RF (+)CLASSIF (-)RB (-)RG TOTAL
Gravatá
Santa Cruz
Carpina
Petrolina
Bezerros
Surubim
Caruaru
Garanhuns
Total
INSC – Pontos por realizar a inscrição na etapa;
CAP – Pontos pela utilização do capacete pela dupla, durante toda a etapa;
PA – Pontos por preservar os cavalos, sem aquecimento na pista e sem escantear o mesmo.
FECHAR – Pontos por bater senha, sem utilizar boi de bonificação;
RF – Pontos por preservar os rabos dos bois e bater a inscrição;
CLASSIF – Pontos devido à classificação do primeiro ao décimo quinto;
RB – Penalização por rodar boi, dentro da faixa de tolerância;
RG – Penalização por não comparecer a pista no momento de sua apresentação
6º PREMIAÇÃO DA ETAPA:
A. Premiação categoria profissional, R$ 100.000,00.
Colocação
Valor (R$)
1º Lugar
R$ 30.000,00
2º ao 8º ou até 15º Lugares R$ 70.000,00
Maior Vaga
R$ 10.000,00
Menor Vaga
R$ 5.000,00
O valor de R$ 70.000,00 é rateado de forma igualitária entre 7 a 14 classificados.
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B. Premiação categoria intermediário, R$ 23.000,00.
Colocação
Valor (R$)
1º Lugar
R$ 5.000,00
2º ao 8º ou até 15º Lugares R$ 18.000,00
Maior Vaga
R$ 2.300,00
Menor Vaga
R$ 1.300,00
O valor de R$ 18.000,00 é rateado de forma igualitária entre 7 a 14 classificados.
C. Premiação categoria amador, R$ 38.000,00.
Colocação
Valor (R$)
1º Lugar
R$ 10.000,00
2º ao 8º ou até 15º Lugares R$ 28.000,00
Maior Vaga
R$ 4.000,00
MenorVaga
R$ 2.000,00
O valor de R$ 28.000,00 é rateado de forma igualitária entre 7 a 14 classificados.
D. Premiação categoria aspirante, R$ 16.000,00.
Colocação
Valor (R$)
1º Lugar
R$ 2.000,00
2º ao 10º ou até 15º Lugares R$ 14.000,00
Maior Vaga
R$ 2.000,00
Menor Vaga
R$ 1.000,00
O valor de R$ 14.000,00 é rateado de forma igualitária entre 7 a 14 classificados.
Na distribuição de prêmios é importante deixar claro que o padrão é do 1º ao 8º ou até 15º.
Para explanar da melhor forma vamos utilizar de exemplos para indicar como o competidor será
premiado.
Exemplo 1: Restam 23(vinte e três) competidores e destes somente 12(doze) têm êxito na
derrubada do boi. A premiação fica distribuída da seguinte forma o valor do primeiro lugar é
mantido e o restante da premiação é divida para os 11 competidores de forma igualitária;
Exemplo 2: Restam 23(vinte e três) competidores e destes somente 07(sete) têm êxito na
derrubada do boi. Retornam os 16(dezesseis) que perderam para disputar 1(hum) ou 8(oito) vagas,
com a garantia apenas do prêmio de menor vaga. Caso dos 16(dezesseis) restantes apenas três
tiverem êxito, cada um dos competidores serão premiados com a menor vaga garantida. Este
Exemplo 2 sendo da categoria profissional o prêmio ficará da seguinte forma: Primeiro Lugar R$
30.000,00 do Segundo lugar ao Sétimo R$ 7.500,00 e do Oitavo ao Décimo Quinto lugar vaga
mínima R$ 5.000,00.
Aplica-se a mesa regra as demais categorias.

7º PREMIAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO:
A. Premiação categoria profissional, R$ 43.500,00.
Colocação
1º Lugar
2º ao 10º Lugares

Valor (R$)
12.000,00
3.500,00
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B. Premiação categoria intermediária, R$ 13.000,00.
Colocação
1º Lugar
2º ao 10º Lugares

Valor (R$)
4.000,00
1.000,00

C. Premiação categoria amadora, R$ 23.000,00.
Colocação
1º Lugar
2º ao 10º Lugares

Valor (R$)
5.000,00
2.000,00

D. Premiação categoria aspirante, R$ 11.000,00.
Colocação
1º Lugar
2º ao 10º Lugares

Valor (R$)
2.000,00
1.000,00

8º DA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
A. A classificação será feita com o somatório dos pontos das etapas que compõem o CAMPEV
em ordem decrescente do 1º ao 10º lugares.
B. Havendo mais de 10 duplas classificadas, as que estiverem empatadas em 10º lugar,
disputarão correndo 01 (um) boi para cada dupla, até que fiquem apenas 10 (dez) duplas.
C. As duplas empatadas nas classificações que os prêmios sejam de igual valor serão
classificadas de acordo com os números dos códigos dos vaqueiros no Campeonato, ou seja,
não haverá disputa.
D. A entrega da premiação referente ao CAMPEV será na última etapa do referido campeonato,
com a soma dos pontos adquiridos inclusive na etapa em curso; ou em outra ocasião
definida pela comissão do Campeonato;
E. Em caso de dúvidas com relação a pontuação, o vaqueiro tem até a etapa subseqüente para
protestar.
9º CAMPEV FIDELIDADE:
O CAMPEV disponibiliza na última etapa do campeonato, duas Pickups Montana entre os
competidores que participarem das oito etapas. Uma Pickup será disputada entre os competidores
das categorias Aspirante e Amador, e a outra Pickup entre Intermediário e Profissional.
Para estar apto ao CAMPEV Fidelidade basta apenas competir em todas as etapas, inclusive
na grande final em Garanhuns.
Os competidores que disputarem todas as etapas e que conseguirem êxito como primeiro
colocado em qualquer uma destas, este estará automaticamente classificado para segunda rodada da
disputa do CAMPEV Fidelidade.
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10º COMISSÃO ALTERNATIVA:
A. O vaqueiro que se achar prejudicado poderá solicitar o julgamento da comissão alternativa,
desde que efetue o pagamento no ato da solicitação.
B. O juiz da etapa poderá solicitar o julgamento, pela comissão alternativa, de tantos bois
quantos não tiverem condição de julgamento imediato.
C. O resultado do julgamento alternativo é irrevogável, irrecorrível e definitivo, fazendo parte
deste regulamento.
D. Sendo solicitado julgamento pela comissão alternativa, a decisão do juiz singular será
anulada.
E. Não havendo condições de julgamento pela comissão alternativa a decisão será tomada pela
comissão do Campeonato, em caráter irrevogável, irrecorrível e definitivo.
11º DA SUBSTITUIÇÃO:
A. Não será permitida, em hipótese alguma, a substituição de vaqueiro puxador em relação à
pontuação do campeonato; nem da etapa que está sendo realizada.
12º OBRIGAÇÕES DOS VAQUEIROS:
A. Só será permitido o uso de luva com as bordas do topo arredondadas. O vaqueiro que correr
com luva fora dessas especificações do CAMPEV será penalizado com “0” (zero), exclusão
da etapa e/ou do CAMPEV.
B. Cada competidor só poderá se apresentar como puxador em uma inscrição por categoria, no
entanto poderá fazer esteira em quantas desejar.
C. A dupla terá direito a um boi de reposição quando este, ao ser puxado, prejudicar a cauda do
boi entre as faixas, desde que não caia (VALENDO), e o vaqueiro puxador esteja sem luva,
ou com luva de acordo com a especificação do CAMPEV.
D. TOPE – Direito a um boi de reposição quando o cavalo de puxar topar, quando o vaqueiro
estiver realizando a puxada com objetivo de derrubar. O cavalo que cair dentro da pista até a
última faixa de contagem de pontos, no momento da sua apresentação, terá direito um boi de
reposição.
Obs. Caso o vaqueiro puxador, continue a realizar a sua apresentação mesmo com o cavalo
de esteira caído, vale o resultado da puxada.
E. Quando aberta a porteira, não será permitido o manejo do boi dentro da faixa de tolerância,
de maneira intencional com o intuito de cansá-lo. É obrigação da dupla, abrir passagem para
a rês. Ao sair e esbarrar ela deve ser perseguida por trás, do flanco para a cauda, caso
contrário a dupla poderá ser penalizada com “0” (zero), dado pelo juiz e/ou comissão
alternativa. O locutor ou membro do Campeonato/etapa poderá solicitar este julgamento
pela comissão alternativa.
F. O vaqueiro será chamado pelo locutor, caso não compareça no prazo determinado pelo
locutor, ficará para o final da festa no “rabo da gata”. Excepcionalmente poderá haver
concessão até a chama da 1º dupla para o 2º boi do rodízio.
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G. Não será permitida a corrida com os cavalos inicialmente posicionados de um mesmo lado.
H. Só é válida a queda se o boi perder o contato com o solo com as 4 (quatro) patas ao cair
dentro das faixas de classificação e levantar-se dentro das mesmas. A distância entre as
faixas será de 09 (nove) metros.
I. O vaqueiro não poderá correr sem camisa.
J. O vaqueiro não poderá participar 2 (duas) vezes na mesma seqüência de chamada (rodízio),
ficando uma das senhas para correr no rodízio seguinte.
K. A comissão do Campeonato é soberana, cabendo a ela decidir qualquer problema ou caso
omisso a este regulamento, com poderes, inclusive, para eliminar da etapa e ou do
Campeonato o vaqueiro que desrespeitar com ofensas qualquer membro do CAMPEV, no
desempenho de sua função.
L. O boi depois de vencido e anunciada a pontuação é intocável.
M. Não será permitido chicotear o boi.
N. O retorno da rês ao local de saída, somente será permitido com o uso dos cavalos e voz. Fica
vetada a utilização de outros artifícios.
O. Caso o juiz, locutor, membro da comissão alternativa, da etapa fiscal observe a quebra do
rabo do boi, intencionalmente, por qualquer dos competidores, o derrubador poderá perder
os pontos, ter os mesmos cassados ou até ser suspenso da etapa e/ou do campeonato.
P. Caso o vaqueiro não compareça para disputa, após ser chamado pelo locutor e obedecida a
tolerância, o boi será solto e o vaqueiro penalizado com “0”.

13º CASOS OMISSOS:
A. Serão resolvidos pela Comissão do Campeonato Pernambucano de Vaquejadas.
14º FÓRUM:
A. Fica eleito o fórum da comarca de Recife-PE, para dirimir qualquer ação fundada neste
regulamento, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

