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REGULAMENTO RJLD – 2019
1. Requisitos gerais:
Este regulamento servirá como orientação dos competidores quanto ao processo e andamento
das provas do Circuito de Laço em Dupla no Rio de Janeiro, durante o ano de 2019:
1.a. Handicap (HC):
1.a.1) As somatórias de Handicap do Circuito RJLD será no máximo a t é a s o m a t ó r i a 6,5
(seis e meio), com as seguintes subdivisões:
I. Somatória 2 - Incentivo (somente HC 1 + HC 1) e 2,5;
II. Somatória 3 a 4,5;
III. Somatória 5 a 6,5
2.a. Inscrições:
2.a.1) Somente para as somatórias #2 e #2,5, o competidor poderá fazer até 15 inscrições
por posição, ou seja, 15 na cabeça e 15 no pé;
2.a.1.2 – Para as demais somatórias, o competidor poderá fazer até 12 inscrições por posição, ou
seja, 12 na cabeça e 12 no pé;
2.a.1.3 – A dupla com a somatória até #4,5 que correrem na categoria #5 a #6,5,
correrão 3 bois (2 na classificatória e 1 na final);
2.a.1.4 – O competidor com HC até 1,5 (cabeça ou pé) poderá disponibilizar o total
de suas inscrições para sorteio (12), quando correr na somatória #5 a #6,5;
2.a.1.5 - As inscrições, quando efetuadas no momento/dia da prova, se iniciarão às 09:00 hs e
término às 11:00 hs;
2.a.1.6 – As inscrições deverão ser pagas antes do início de cada prova/somatória.
2.a.2 - O valor da inscrição (METADE) :
2.a.2.1 – Competidor afiliado R$ 40,00;
2.a.2.2 – Competidor não afiliado R$ 50,00;
2.a.2.3 – Inscrições efetuadas na hora da prova R$ 50,00.
2.a.3 – Sorteio :
2.a.3.1 – O competidor que fizer suas inscrições antecipadas e em sua totalidade, terá o direito de
participar do sorteio, ficando a critério do competidor participar ou não do sorteio e confirmar no
ato da inscrição.
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2.a.3.2 - #2 à #2,5 terá direito a disponibilizar 05 inscrições para o sorteio (caso fizer 15
inscrições antecipadas);
2.a.3.3 - #3 à #4,5 terá direito a disponibilizar 05 inscrições para o sorteio (caso fizer 12 inscrições
antecipadas);
2.a.3.4 – O sorteio será efetuado entre as inscrições referente a cada somatória.
2.b.1) cada competidor poderá fazer no máximo 2 inscrições com o mesmo parceiro, as
demais inscrições serão de acordo com sua conveniência, porém poderá ganhar somente 1 vez
em cada categoria com esse parceiro.
2.c.1 – Cada dupla poderá correr na somatória que preferir, desde que se enquadre na
somatória;
2.d.1) as inscrições deverão ser feitas, preferencialmente antecipadas, através do site da RJLD
(www.rjld.com.br);
2.e.1) As inscrições obedecerão um formato por bateria de 10 duplas e correrão todos os bois de
direito (dependendo da somatória) dentro da mesma bateria.
2.f.1) Cada categoria será considera uma prova, tendo sua final dentro da mesma prova e a
premiação entregue após a conclusão de todas as categorias.
2.g.1) Caso a comissão organizadora e ou o juiz da prova julgar necessário a punição a um
competidor ou a dupla, o valor da inscrição (dupla), não será devolvido;
3.a. Número de Etapas:
3.a.1) O Circuito RJLD 2019 será distribuído em 03 (três) etapas, os locais e datas de cada etapa
serão divulgados oportunamente no site da RJLD;
4.a. Regras por Somatória:
4.a.1) Quanto às regras de execução da prova por categoria/somatória ficou estabelecido o
seguinte:
I. Somatória 2 (dois) à 2,5 (dois e meio):
- Corre dois bois, sendo um na classificatória mais um na final;
- Tempo máximo de 10,99 segundos;
- Barreira ou qualquer outra penalidade no boi da classificatória é SAT;
- O tempo da dupla é a média de bois da classificatório mais o da final;
- No boi da final vale a penalidade de barreira e/ou um pé.
OBS.: A SOMATÓRIA 2 CONFORME ITEM 1.a.1- I.
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II. Somatórias 3 (três) à 4,5 (quatro e meio):
- Somatória # 3 à # 4,5 :
- Corre dois bois, sendo um na classificatória mais um na final.
- Tempo máximo de 10,99 segundos;
- Barreira ou qualquer outra penalidade no boi da classificatória é SAT;
- O tempo da dupla é a média do total de bois da classificatório mais o da final;
- No boi da final vale a penalidade de barreira e/ou um pé.
III. Somatórias 5 (cinco) à 6,5(seis e meio):
- Somatória # 5 a # 6,5:
- Corre três bois sendo, dois na classificatória mais um na final;
- Tempo máximo de 10,99 segundos;
- Barreira ou qualquer outra penalidade nos bois da classificatória é SAT;
- O tempo da dupla é a média do total de bois da classificatório mais o da final;
- No boi da final vale a penalidade de barreira e/ou um pé.
4.b.1) Para todos os casos acima, só corre o boi da final se todos os bois da classificatória forem
aproveitados;
4.c.1) Caso nenhuma dupla tenha aproveitamento no boi da final (na somatória), a premiação
não será paga para a somatória e a premiação será revertida para a RJLD (NÃO GANHARÁ COM
SAT);
4.d. Penalidades
4.d.1) Na final de todas as categorias valerão penalidades, porém barreira de cabeça (10
segundos) e de pé (10 segundos), acrescentados ao tempo.
4.d.1.1 – Penalidade se o peseiro laçar 01 pé, acrescentam 05 segundos.
4.d.1.2 - Será adotado o sistema de barreira, conforme o sistema da Evolution, ou seja, barreira de
pé 2,70m, barreira de cabeça 2,70m e barreira do boi 0,50m.
5.a. Premiação:
5.a.1) Cada etapa terá sua premiação (valor das inscrições), divididas conforme abaixo para as
categorias # 2 à #6,5:
I.
II.

30% revertida para RJLD;
70% premiação dividida entre as categorias, sendo, 1º lugar 60% e 2º lugar 40%;

5.a.2.1 – Na categoria somatória até 2,5, será reservada a premiação de 2º lugar para a somatória
2 (HC 1 + HC 1) e o 1º lugar para o melhor tempo da categoria, independente da somatória;
5.a.2.2 – Na categoria somatória # 3 à # 4,5, será reservada a premiação de 2º lugar para a
somatória # 3 e o 1º lugar para o melhor tempo da categoria, independente da somatória;
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5.a.3 – Será paga a premiação para 1º e 2º lugar, conforme item 5.a.1-II, caso as inscrições
totalizarem 260 (somatórias 2 à 6,5), abaixo dessa quantidade será pago somente o 1º lugar;
5.b.1) Todos os campeões das somatórias, receberão a premiação em dinheiro, conforme item
5.a.1, mais troféu e ou fivela por etapa;
5.c.1) O competidor que ao final do circuito (última etapa), tiver alguma pendencia financeira
com a RJLD, só pontuará para última etapa ou terá direito a participar da MEGA FINAL, caso quite
suas pendencias antes do início da etapa.
5.d.1) A MEGA FINAL RJLD premiará até o 3º lugar de cada categoria, conforme item 1.a.1, sendo:
1º lugar = Dinheiro + fivela;
2º lugar = Troféu
3º lugar = Troféu
6.a. Pontuação:
6.a.1) A pontuação para o Circuito se dará conforme abaixo:
I.
II.
III.
I.
II.
III.

1º lugar – 10 pontos
2º lugar – 8 pontos
3º lugar – 6 pontos
4ª lugar – 4 pontos
5º lugar – 2 ponto
6º lugar – 1 ponto

6.a.2 – A pontuação se dará individualmente, ou seja, por competidor (Cabeceiro e Peseiro);
6.a.3 – O competidor que participar de todas as etapas do Circuito ganhará uma pontuação
adicional de 3 pontos, que servirá de bonificação;
6.a.3.1 – Para a ultima etapa do Circuito 2019, será a 3ª etapa e terá a MEGA FINAL no mesmo
dia, para os competidores que tiveram aproveitamento durante as 3 etapas do circuito ;
6.a.3.2 – O Competidor pontuará se tiver aproveitamento na final/fechar média;
6.a.3.3 – O Competidor pontuará somente 01 vez com o mesmo parceiro na somatória;
7.a. Afiliação:
7.a.1) O valor para afiliação 2019 será de R$ 150,00, que poderá ser paga nas formas abaixo:
I.
II.

A vista R$ 120,00 (devendo ser paga na 1ª etapa).
Em 02 x R$ 75,00 = R$ 150,00 (sendo pagas na 1ª e 2ª etapa);

7.a.1.2 - Somente ganhará o circuito, o competidor que tenha pago a totalidade da anuidade
conforme condições descritas no item acima.
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7.a.1.3 - Este valor da taxa de contribuição/afiliação, será utilizada para auxiliar no custeio da
premiação final do circuito e a MEGA FINAL.
7.a.1.4 - Caso o competidor, não afiliado, se classifique conforme item 6.a.1, a sua pontuação
não será computada para a etapa do circuito. O competidor subsequente, se afiliado,
permanecerá com sua pontuação original.
8.a. Critérios para desempate:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Quantidade de etapas participadas;
Quantidade de 1º lugar;
Quantidade de 2º lugar;
Quantidade de 3º lugar;
Quantidade de pontos ganhos de bonificação (item 6.a.3);
Caso o competidor empate em todos os critérios acima, será desempatado na
disponibilidade de laçar 1 boi (best time).

9.a. Traje:
9.a.1) Será obrigatório o uso de traje Western apropriado conforme descrito abaixo:
I.
II.
III.

Chapéu ;
Camisa de botão (manga curta ou manga longa) por dentro da calça;
Botas;

10.a. Horário de inicio:
10.a.1) O horário de inicio de cada etapa do Circuito 2019 será às 10:00, impreterivelmente,
casos fortuitos serão tratados pontualmente.
10.1.2) Quando ocorrer em conjunto, as etapas RJQM/RJLD, a etapa da RJLD se iniciará na
sequência da etapa da RJQM.
11.a. MEGA FINAL:
11.a.1) Mega final – RJLD:
11.a.2) Os 06 melhores competidores de cada etapa, por somatória/categoria, EM CADA ETAPA,
terão direito a vaga na MEGA FINAL RJLD;
11.a.3) Caso o competidor classificado não quiser ou não estiver disponível para correr a MEGA
FINAL, o competidor subsequente terá o direito, desde que em dia com a RJLD;
11.b. – Mega Final – CPTR:
11.b.1) CONFORME PARCERIA FIRMADA, OS 3 PRIMEIROS COLOCADOS DE CADA CATEGORIA
CLASSIFICADOS NA MEGA FINAL RJLD, TERÃO DIREITO A VAGA, SEM CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA
PARTICIPAREM DA MEGA FINAL DA CPTR/2019.
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12.a. Responsabilidade:
11.a.1) A comissão organizadora ou os ranchos que sediarem a etapa do Circuito RJLD, NÃO
SERÃO RESPONSAVEIS PELA INTEGRIDADE FÍSICA OU MATERIAL, DOS ANIMAIS OU DO
COMPETIDOR, FICANDO SOB RESPONSABILIDADE EXCLUSIVAMENTE DO COMPETIDOR, PORÉM,
PODERÁ HAVER INTEGRANTE (S) NA COMISSÃO ORGANIZADORA, PESSOA INCUMBIDA PARA
PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, QUE TERÁ TOTAL AUTONOMIA QUANTO A SOLICITAÇÃO DE
RETIRADA DA COMPETIÇÃO (COMPETIDOR E OU ANIMAL).
12.b.1) A RJLD dará total atenção em comprimento às regras de proteção e

preservação para o bem estar animal, conforme regimento da ABQM;
12.b.2) O competidor/afiliado poderá consultar e saber mais sobre o BEM ESTAR

ANIMAL, no site da ABQM (www.abqm.com.br) e da RJLD (www.rjld.com.br).
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