MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
7ª REGIÃO TRADICIONALISTA
“De mãos dadas, em defesa da cultura gaúcha”
Rua Dr. César Santos, 295 – Bairro Cidade Universidade – Cep 99051-200 – Passo Fundo – RS
CNPJ: 04.655.244/0001-63

Telefone: (54) 3314-4226

DESAFIO ESTADUAL VIRTUAL DE VACA PARADA

Evento é realizado pelo MTG/RS com idealização da 27ª Região Tradicionalista,
com participação da 7ª Região Tradicionalista, tem por objetivo mobilizar as crianças,
que devido aos protocolos de sanitários, estão restritas suas participações em eventos
tradicionalistas, em decorrência da pandemia.
Este desafio será dividido em fases regionais, aonde cada região participante
escolherá 01 dupla de cada categoria para representa-la na fase interegional aonde serão
classificadas 03 duplas por modalidade para a grande final estadual.
Importante cada participante estar em local que tenha boa conexão de internet,
uma vez que será realizado a laçada na fase interegional e estadual pelo aplicativo
Google Meet, e será cobrado a risca o Regulamento Campeiro do MTG-RS.

FASE REGIONAL 7ª REGIÃO TRADICIONALISTA
“DESAFIO ESTADUAL VIRTUAL DE VACA PARADA”

Regulamento
- Poderá participar apenas integrantes filiados a entidades da 7ª Região
Tradicionalista, aonde deverá o pai ou responsável legal enviar via e-mail ou watts, foto
do cartão tradicionalista ou autorização da 7ª RT, deve o participante estar com seu
cartão tradicionalista ou autorização valida, caso esteja vencido (a) não será realizado a
inscrição, até a devida regularização.
- Serão divididos em 4 categorias Bonequinha até 06 anos, Prendinha de 07 à 10
anos, Piazinho até 06 anos e Piazito de 07 à 10 anos.
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- Cada participante terá o direito de jogar 05 armadas, na fase classificatória,
aonde quem obtiver o maior número de acertos passará para a fase de mata mata, até se
chegar nos campeões, limitando o número máximo de 30 armadas, caso ultrapasse as 30
armadas e tenha mais de 2 laçadores será considerado os participantes de maior idade
como vencedores, persistindo empate será realizado sorteio dos laçadores, para assim
sair a dupla para a fase interegional.
- As armadas devem ser cerradas, será aberto contagem de 05 segundos para
limpar armada, somente em caso de pegar um aspa, enrabichar ou ter chave no laço, o
laço deve ser de couro, a vaquinha deve ser modelo mais próximo da vaquinha oficial,
contudo o participante que não tiver poderá usar a que dispor que não terá prejuízo,
deve ser respeitado a distância abaixo determinada.
- Laçadores de até 04 anos será 1 metro, laçadores com 05 anos até 10 anos,
iniciará na raia dos 02 metros.
- Após a 15 volta de disputa já somada a classificatória, os laçadores de 05 a 10
anos passam para a raia de 03 metros, não mudando até o final, já os laçadores de até 04
anos a raia permanecerá sem alteração.
- Os laçadores devem estar devidamente pilchados, com pilcha adequada
seguindo os padrões do MTG/RS. O laçador que estiver em desconformidade com a
pilcha poderá ter sua armada branca.
- Premiação será com troféu para a dupla classificada de 1º lugar e medalhas de
participação para todos os participantes, que deverão ser retirados na sede da 7 RT após
15 da realização do evento.
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- A laçada ocorrerá no dia 21/11/20, com início às 13:30 horas, iniciando pela
categoria de bonequinha, prendinha, piazinho e piazito, cada categoria inicia e termina.
- Deverá o participante estar em local com boa conexão de internet, será
totalmente virtual ao vivo pelo aplicativo ZOOM, aonde cada participante no momento
da inscrição deverá informar um número de celular para que a organização envie o
acesso para o evento.
- As armadas serão julgadas por comissão julgadora, composta por juiz
credenciado ao MTG/RS, haverá narrador credenciado para narrar todas as armadas dos
competidores.
Inscrições de 06/11/20 à 13/11/2020 até 18 horas, através do e-mail:
danielv1310@gmail.com ou pelo Watts Zap: (54) 99987 6494, duvidas também podem
ser sanadas por estes canais.
Importante informar aos pais e responsáveis dos participantes que após dia
16/10/2020, NÃO SERÃO MAIS ACEITAS EM HIPOTESE ALGUMA
QUALQUER INSCRIÇÃO.
Quanto as datas das fases interegionais e estadual ainda não foram informadas,
contudo, a previsão é para que aconteça no dia 28/11/2020 a fase interegional e a grande
final no mês de dezembro no dia 19/12/2020 ou em 16/01/2021.
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