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2019 – Com trabalho e união, fazemos mais pela tradição!
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CAMPEONATO 30ª RT – 2019
DATAS:
08 e 09/06
06 e 07/07
31/08 e 01/09
DATA RESERVA: 28 e 29/09
Local de realização: CTG Campo Verde
SÁBADO – ABERTO PARA LAÇADORES DE OUTRAS REGIÕES (armada julgada)
9h

 Laço Trio
Inscrição: 105,00 (até a número 20) – 120,00 (do número 20 em diante)
Premiação: 20% do arrecadado (para 3 trios ou menos)

 Laço Individual
Inscrição: 40,00 (até o número 40) – 50,00 (do número 40 em diante)
Premiação: 20% do arrecadado (para 10 ou menos)
14h

 Laço Duplas:
Inscrição: 80,00 (até a número 40) – 100,00 (do número 40 em diante)
Premiação:
Força A: 15% do arrecadado (para 3 duplas ou menos)
Força B: 10% do arrecadado (para 5 duplas ou menos)
Observação: escolha da força na inscrição.
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DOMINGO – SOMENTE LAÇADORES DA 30ª RT (armada cerrada)
7h30



Laço Equipes

Inscrição: 130,00 (por laçador) em cada partida (inscrição até 15 de maio)
Premiação das duas primeiras batidas:
1º lugar: 500,00 + troféus
2º lugar: troféus
3º lugar: troféus

Premiação final (última batida):
Laço equipe força A (acima de 125 armadas): 1º lugar: 2.000,00 + troféus – 2º lugar: 1.000,00 +
troféus
Laço equipe força B (de 81 à 124 armadas): 2.250,00 + troféus (para 3 equipes)
Laço equipe força C (de 0 à 80 armadas): 2.500,00 + troféus (para 5 equipes)

Categorias individuais do campeonato:
Vaqueano, veterano, pai e filho, irmãos, guri, piá, prenda, patrão e capataz:
Troféus (1º, 2º e 3º lugar)
Laço individual do campeonato:
Laçadores com 30 armadas positivas: 500,00 + troféu (para 1 laçador)
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Como vai funcionar:



6 armadas de manhã – 6 armadas de tarde (na última partida somente de manhã, e
finais durante a tarde). Total de 30 armadas por laçador.

Ao ser chamado, o concorrente que não se apresentar, terá como consequência a perda
de sua armada, não podendo recuperá-la em outro momento, sem qualquer exceção. Também
não será permitido antecipação de armadas em partidas antecedentes.

Com o objetivo de identificar o laçador, este deverá estar usando camisa da entidade a
qual esteja representando, pilchas e encilhas conforme regulamento do MTG.

Representantes da região na festa campeira do estado serão definidos conforme os
resultados do campeonato, exceto no caso dos 10 homens que vão compor a seleção da 30ª RT,
estes passarão pela fase seletiva, posterior ao término do campeonato.

Fase seletiva
O ponto de corte para esta fase fica definido da seguinte forma: seguirão em frente os 30
laçadores, ou mais de 30 (não menos), porém, o mais próximo possível de 30, que estiverem
empatados com maior índice de aproveitamento no somatório total do campeonato. Com relação
a seletiva, será de 35 armadas, e deverá ser realizada em duas etapas, em datas e locais
diferentes. As datas e locais serão definidos após o término do campeonato. Quanto ao critério de
eliminação durante as fases seletivas, para o laçador poder prosseguir na seletiva funcionará da
seguinte maneira:
1ª etapa da seletiva atira-se 15 armadas cada laçador, prosseguem para a próxima etapa os 20
laçadores, ou menos de 20 (não mais), porém, o mais próximo possível de 20, que estiverem
empatados com maior índice de aproveitamento no somatório total (campeonato + seletiva).
2ª etapa da seletiva atira-se mais 15 armadas cada laçador.
Ao término das duas etapas serão conhecidos os 10 laçadores com maior índice de
aproveitamento no somatório total (campeonato + seletiva = 60 armadas), estes serão os
representantes da 30ª RT na festa campeira de 2020.
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