
De 04 a 08 de fevereiro de 2009

Promoção: Prefeitura Municipal de Passo Fundo e 7ª. RT MTG
Realização : FUNZOCTUR e CTG Lalau Miranda 

Abertura Oficial do XIV Rodeio: de 04 de fevereiro de 2009 – 18 horas

Comissão Central Organizadora
Presidente de Honra:  Airton Lângaro Dipp – Prefeito Municipal
Coordenação Geral:  Alexandre Rodrigues

Elcelli Linn
Sebastião Cavalheiro 

Coordenação Administrativa: FUNZOCTUR
 
Coordenadores Gerais 

-Coordenadores Artísticos – Paulo Dutra e Alessandro Gradaschi  
-Secretária dos Concursos  Artísticos – Magda Beatriz Cavalheiro
-Coordenadores  Campeiros  –  Flávio  Quadros,  Elcelli  Linn,  Valter  
Carbolin  
-Coordenador de Segurança e Disciplina 
-Tesouraria – Vitor Paulo Machado e Luiz Airton da Costa 
-Secretária Geral – Elizete Flores
-Infra-estrutura do Parque – Fabiano e Osmar
-Coordenador Acampamento – Valter Carbolin
-Coordenador de  Recepção 

Comissão de Honra
-Airton Lângaro Dipp........................Prefeito Municipal
-Renée Ceconello............................Vice Prefeito Municipal  
-Coordenadores  Gerais...............Alexandre  Rodrigues,  Elcelli  Lin  e  
Sebastião Cavalheiro
-Presidente da Câmara..................Diógenes Basegio
-Dr Dalmir Franklin de Oliveira Junior.......Juiz Diretor do Fórum
-Oscar Gress......... ......................Presidente do MTG     
-Sebastião Cavalheiro..................Coordenador da 7a. RT MTG  
-Cel. Pedro Luis Lima..................Comandante do CRPO-P 
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-Ten.  Cel. João Darci Gonçalves da Rosa. Comandante do 3º RPMon
-Major Luiz Carlos Gracciola ..........Comandante do CRB Planalto
-Everton Luiz Durante da Silva.......Insp.Che9ª Del.Pol.Federal
-Paulo Vidella Ruschel ................. Delegado Reg. de Polícia 
-Major Fernando Carlos  Bicca........Com. Polícia Rod. Estadual
-Dom Ercílio Simon......................Bispo Diocesano de P.Fundo
-Dom Urbano Allgayer.................Bispo Emérito de Passo Fundo

Órgãos de Imprensa e divulgação:
-Rádio Planalto AM/FM
-Rádio Uirapuru AM
-Rádio Diário da Manhã AM/FM
-Rádio Mais Nova  FM
-Radio Atlântida FM
-RBS TV 
-TV Pampa Norte
-TV Câmara
-UPF TV
-TV Passo Fundo
-Jornal O Nacional
-Jornal Diário da Manhã
-Jornal A Nota
-Jornal O Planalto
-Revista Estilo Vip
-Revista Somando
-Revista Sonar 

Assessoria Técnica e  Infra-estrutura  do Rodeio:
-Procuradoria Geral do Município
-Secretário de Gabinete do Prefeito
-Secretario de Administração
-Secretario de Serviços Urbanos
-Secretario de Obras e Viação 
-Secretario de Planejamento
-Secretario de Desenvolvimento Econômico
-Secretario de Educação
-Secretario do Interior
-Secretario da  Assistência  Social 
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-Secretario da Saúde
-Secretario da Fazenda
-Secretaria do Meio Ambiente
-Secretario da Habitação 
-Secretario de Desporto e Cultura 
-Funzoctur    
-CODEPAS
-Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos

Lidas Médico-Veterinárias:
-Secretaria Municipal da Agricultura – SEMA
-Curso de Medicina Veterinária da UPF
-Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento

Lidas Médicas:
-Secretaria Municipal da Saúde – SMS

Tesouraria 
     - Luis Ailton Costa
     - Vitor Paulo Machado – Diretor Executivo da Funzoctur
     - Alexandre Rodrigues – Diretor Presidente da Funzoctur

Secretaria Geral
     - Elizete Flores

Infra-Estrutura do Parque
     FUNZOCTUR – Edemir Napoleão de Almeida
                             - Fabiano dos Santos Oliveira
                           

REGULAMENTO DAS INSCRIÇÕES

a)A sua inscrição antecipada nos propiciará eficiência e organização.
b)Preencha corretamente as fichas de inscrições que poderão ser obtidas na 
página de internet www.pmpf.rs.gov.br, pedir pelo correio ou pessoalmente 
na Funzoctur ou Secretaria Municipal de Desporto e Cultura e remeta-nos 
até  dia  20  de  janeiro  de  2009,    data  do  encerramento  das  inscrições 
remetidas pelo correio.
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c)Serão credenciados o Patrão e a Patroa. Os participantes dos concursos 
artísticos, não pagarão ingresso nos dias de  provas, devendo passar pela 
Secretaria para identificação. Acompanhantes pagam. 
d)As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas pelas entidades.
e)As inscrições para os Concursos Campeiros serão conforme regulamento 
próprio. As inscrições para os Concursos Artísticos serão encerradas no dia 
06 de fevereiro de 2009 às 17 horas, exceto para o concurso de danças 
gaúchas de salão que encerrará dia 04 de fevereiro as 17 horas, podendo ser 
feitas  por  internet  e-mail  cultura@pmpf.rs.gov.br ,  ou  ver  a  página 
www.pmpf.rs.gov.br para  consultar  regulamentos  ou  ainda  solicitar 
formulário pelo fone 54. 3312.1426 ou 3045.1415.  As inscrições para a 
tertúlia de Escolas, serão encerradas no dia 02 de fevereiro de 2009, às 17 
horas, devendo ser feitas pessoalmente na Funzoctur, Secretaria Geral do 
Rodeio ou  pelo fax 54.3045.1415  e informações pelos fones: 3312-1426 
ou  3045.1415.
f)Nas  fichas  de  inscrições  para  todos  os  concursos  artísticos,  deverão 
constar,  nome,  nº  do  documento  de  identidade  e/ou  n.  do  cartão 
tradicionalista MTG, data de nascimento e entidade tradicionalista filiada 
ao  MTG a  que  pertence;  sendo  exigida  comprovação  de  idade  para  os 
concursos  com  mais  de  uma  categoria  e  APRESENTAÇÃO 
OBRIGATÓRIA DO DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E IDENTIDADE 
(esta última obrigatória para as categorias mirim, juvenil, adulta e veterana, 
facultando-se  para  a  categoria  pré-mirim a  apresentação  da  certidão  de 
nascimento e/ou cartão do MTG) NA HORA DA APRESENTAÇÃO NO 
PALCO.
g)Será permitida participação do mesmo concorrente, no máximo em 03 
(três)  modalidades  artísticas  individuais  e  coletivas  previstas  neste 
regulamento, desde que inscritos pela mesma entidade.
h)Correspondências  e  inscrições  serão  recebidas  somente  no  seguinte 
endereço: SECRETARIA GERAL DO XIV RODEIO INTERNACIONAL 
DE PASSO FUNDO – Rua Moron, Shopping da Praça, – CEP – Passo 
Fundo  –  RS  –  Fones/fax:  54.3045.1415  OU  3312/.1426,  e  e-mail 
cultura@pmpf.rs.gov.br  ou funzoctur@pmpf.rs.gov.br
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ASSISTÊNCIA MÉDICA

Durante os 05 (CINCO) dias de Rodeio, as 24  (vinte e quatro) horas do 
dia, todos os concorrentes dos concursos artísticos e campeiros e o público em 
geral, terão assistência médica, dentro da área do Rodeio.

REGULAMENTO GERAL

1.O  XIV  RODEIO  INTERNACIONAL  DE  PASSO  FUNDO  será 
realizado no local denominado Parque Turístico da Roselândia, a 3,5 Km 
da Perimetral Sul, lugar aprazível, de boa sombra, água artesiana, energia 
elétrica  (220  V),  banheiros  sanitários,  estacionamento,  telefone, 
churrasqueiras e restaurantes.

2.A pista de provas Campeiras é totalmente plana e com areião, Mede 29 
metros de largura por 170,69 de comprimento, com mangueira completa, 
casa  dos  juízes,  apresentador,  imprensa,  sonorização,  iluminada  com 
40.000 W.

3.Os  Concursos  Artísticos  serão  realizados  no  Tablado  “A”  Maurício 
Sirotsky Sobrinho,  Tablado “B” – Adão Nascimento,  Tablado “C” Tio 
Oscar - Tablado “D” Antoninho Serena e ainda Tablado “E” Nelson Petry.

4.As  entidades  participantes  da  Campeira  terão  direito  a  optar  pelas 
seguintes  áreas:  a)  Área  sem  infra-estrutura  e  gratuita;  b)  Área  com 
sombra,  água,  luz  e  banheiros,  mediante  inscrição.  No  acampamento 
campeiro  haverá  área  disponível  para  ser  colocados  os  animais  e 
caminhões, gratuitamente.

5.As entidades do Rio Grande do Sul e de outros estados, somente poderão 
inscrever concorrentes das diversas modalidades e provas com a respectiva 
Ata  de  formação  de  entidade  e  Ata  de  eleição  e/ou  posse  da  atual 
Patronagem.

6.Em todas as apresentações, concursos, provas e fandangos é obrigatório 
estar tipicamente trajado, conforme determina a ocasião e diretrizes para a 
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pilcha gaúcha do MTG/RS ou a critério da comissão artística ou campeira 
conforme o caso.

7.Os participantes de todos os Concursos Artísticos e Campeiros que não 
comparecerem  nos  locais  e  horários  marcados,  serão  automaticamente 
desclassificados.

8.Os regulamentos dos Concursos e Provas estão oficializados pelo MTG/
RS.

9.Os concorrentes, em todas as modalidades artísticas, deverão apresentar-
se com músicos próprios para acompanhamento.

10.A fim de evitar acidentes é expressamente proibido andar a cavalo onde 
as pessoas circulam a pé, e/ou próximo às barracas do acampamento.

11.Não será permitida a permanência de veículos junto ao acampamento, 
além  do  tempo  de  15  minutos  para  carga  e  descarga  em horário  pré-
estabelecido. O horário de abastecimento dos ranchos e barracas serão  das 
7h até as 9h e 30 min, podendo nesse horário (mediante apresentação do 
recibo de pagamento do terreno) entrar 4 (quatro) pessoas gratuitamente, 
após esse horário somente com credencial ou pagamento de ingresso.

12.Não será permitido fazer fogo direto no solo. Recomenda-se o uso de 
gás. 

13.Não será permitido o corte de arbustos ou árvores de qualquer espécie. 
Ajude-nos. Estamos reflorestando a área do Rodeio.

14.Pode-se trazer extensão de fios e benjamins para as barracas.

15.É proibida música amplificada nos Ranchos e Barracas, que desvirtuam 
o espírito do Rodeio, bem como, volume em demasia de qualquer tipo de 
aparelhagem  que  venha  perturbar  o  Rodeio  e  a  normalidade  de  seus 
participantes.  Após  a  (1)  uma  hora  da  madrugada,  exige-se  o  MAIOR 
SILÊNCIO POSSÍVEL no acampamento. As pessoas que não cumprirem 
este  Regulamento  estão  sujeitas  a   serem retiradas  de  seus  respectivos 
ranchos ou barracas.
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16.Todas  as  Entidades  Tradicionalistas  poderão  participar  de  todos  os 
Concursos e Provas que se acharem aptos, em condições de igualdade.

§ único – Os participantes estrangeiros poderão concorrer nas modalidades 
campeiras.

17.Os vencedores deverão estar pilchados no ato da entrega da premiação.

18.As  atividades  comerciais  serão  regidas  de  acordo  com  o  contrato 
assinado.

19.Área  de  comércio  terá  direita  a  credenciamento.  Informe-se  na 
Secretaria Geral do Rodeio.

20.É  proibidas  a  colocação  de  faixas  aéreas,  painéis,  e  propagandas; 
construção de ranchos, cabanas e similares, cercas divisórias, etc, somente 
com consulta e autorização por escrito da Comissão Central do Rodeio.

21.Serão desclassificados os concorrentes que:
a.Deixarem de observar quaisquer normas estabelecidas;
b.Dirigirem-se de modo desrespeitoso ou atentarem contra quaisquer dos 
concorrentes,  promotores,  organizadores  e  comissões  julgadoras,  de 
conformidade com o regulamento Artístico do Estado do Rio Grande do 
Sul do MTG/RS.

22.Os casos omissos  neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Central do XIV Rodeio Internacional, sendo irrecorríveis as decisões, bem 
como,  o  veredicto  da  Comissão  Julgadora.  Todo  e  qualquer  protesto, 
divergência,  argüição  e/ou  descontentamento  com  a  atuação, 
posicionamento e/ou veredicto das respectivas Comissões Julgadoras, bem 
como, sugestões e/ou reclamações atinentes ao XIV Rodeio, deverão ser 
formalizadas por escrito e levadas diretamente à Secretaria Geral, a qual 
será envelopada, lacrada e entregue à Comissão Central, que por sua vez, 
dará seu veredicto, por escrito.

23.Os que infringirem o disposto nos itens 10, 12 e 15, deste regulamento, 
deverão retirar-se do recinto do Rodeio.
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24.As  confirmações  dos  horários  e  locais,  bem  como  alterações  dos 
concursos artísticos, serão divulgados no dia 06 de fevereiro de 2009, 4 
horas após o encerramento das inscrições, na Secretaria do Rodeio.

Passo Fundo, 2009.

Comissão Central

REGULAMENTO DA TERTÚLIA DAS ESCOLAS  NO
 XIV RODEIO INTERNACIONAL DE PASSO FUNDO

OBS.:
1.NÃO DEPENDE DE FILIAÇÃO NO MTG
2.Em todas as modalidades (Escolas), somente poderão participar alunos 
regularmente matriculados na Escola inscrita. 
3.Cada escola em modalidades conjuntas receberá um certificado ou troféu 
de participação e nas modalidades individuais cada, participante receberá 
um certificado de participação.

TERTÚLIA DE DANÇAS TRADICIONAIS 

1.CATEGORIAS:
-Mirim: até 12 anos (não poderá ter feito 13 anos)
-Infanto-Juvenil:   até 17 anos (não poderá ter feito 18 anos
2.O  Grupo  de  Danças  escolherá  livremente  03  (três)  danças  para 
apresentação entre: Pau-de-Fita, Tirana do Lenço, Anú, Quero-Mana, Rilo, 
Roseira,  Chote de Duas Damas,  Meia-Canha, Tatú de Castanholas, Tatú 
com Volta-no-Meio, Sarrabalho, Chico Sapateado, Balaio, Chote de Quatro 
Passi,  Chimarrita-Balão,  Chimarrita,  Rancheira  de  Carreirinha,  Pezinho, 
Cana-Verde,  Chote  Inglês,  Chote  de  7  Voltas,  Chote  Carreirinho, 
Caranguejo, Maçanico e Havaneira Marcada.
3.Todos  os  componentes  dos  Grupos  de  Danças,  incluindo  o 
acompanhamento  vocal  e  instrumental  deverão  estar  devidamente 
pilchados. Obs: as invernadas poderão usar Cd. 
4.Os  grupos  de  danças  disporão  de  até   12  (doze)  minutos  para  a  sua 
apresentação, incluindo os tempos de entradas e saídas. OBS.: SOMENTE 
SERÃO  ACEITAS  AS  EXECUÇÕES  DAS  DANÇAS  COMO 
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“ENTRADA E SAÍDA DE PALCO”, DEPENDENDO DO NÚMERO DE 
INVERNADAS PARTICIPANTES A CRITÉRIO DA COORDENAÇÃO 
ARTÍSTICA.
5.Os grupos deverão apresentar-se com, no máximo 12 (doze) pares em 
todas as categorias.
6.O acompanhamento musical e vocal é livre ou podendo usar CD.
7.A participação de membros do Grupo de Danças, inscritos pelas escolas 
nas  tertúlias  não  impedirá  a  sua  participação  no  Concurso  de  Danças 
Tradicionais das Entidades.

TERTÚLIA SOLISTA VOCAL

1.A Tertúlia de solista vocal divide-se em 02 (duas) categorias, separados 
por sexo:
-Mirim masculino e feminino: até 12 anos (não poderá ter feito 13 anos)
-Infanto-Juvenil masculino e feminino: de 13 até 17 anos (não poderá ter 
feito 18 anos)
2.Cada participante apresentará uma canção de livre escolha, tendo como 
temática música gauchesca. Os participantes nestas modalidades, disporão 
de  05  (cinco)  minutos  para  a  sua  apresentação,  contados  a  partir  da 
liberação dos microfones,  O concorrente deverá estar pilchado (a).
3.Recomenda-se,  para  o acompanhamento  instrumental,  a  utilização dos 
instrumentos  musicais  característicos  de  nossa  tradição,  são  vetados  a 
utilização de bateria, bombo-legüero, instrumentos eletrônicos e pedais.

TERTÚLIA DE CHULA

1.A tertúlia  de chula poderá ser  pelo critério  “Chula  de Eliminação”,  e 
divide-se em duas categorias, sem classificação:
-Mirim: até 12 anos (não poderá ter feito 13 anos)
-Infanto-Juvenil: de 13 a 16 anos (não poderá ter feito 17 anos);

TERTÚLIA DE DECLAMAÇÃO

1.A tertúlia de Declamação divide-se em (02) duas categorias:
-Mirim: Masculino e Feminino até 12 anos (não poderá ter feito 13 anos);
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-Infanto-Juvenil: Masculino e Feminino de 13 anos até 16 anos (não poderá 
ter feito 17 anos);
2.Nas tertúlias de Declamação, em todas as categorias, cada participante 
apresentará 01 (uma) poesia de livre escolha.  
3.É  obrigatório  aos  participantes  o  uso  de  microfone  e  facultado  o 
acompanhamento musical.

CONCURSOS ARTÍSTICOS DO XIV RODEIO 
INTERNACIONAL DE PASSO FUNDO:

OBS:
1.Os concorrentes poderão participar representando apenas uma entidade 
filiada  ao  MTG,  com  exceção  dos  músicos  de  grupos  de  danças  que 
poderão  acompanhar  mais  de  uma.  A  participação  de  um  concorrente 
representando  mais  de  uma  entidade  acarretará  a  desclassificação  na 
modalidade na qual o mesmo estiver inscrito para todas as entidades que 
este participar.
2.As apresentações  nos concursos artísticos serão por ordem inversa da 
inscrição (o primeiro a se inscrever será o último a se apresentar).
3.Eventuais alterações, locais e a ordem prevista no item anterior, serão 
divulgados no dia 06 de fevereiro de 2009, 4 horas após o encerramento 
das inscrições, na Secretaria do Rodeio.

CONCURSO DE DANÇAS TRADICIONAIS

INFANTIL: até nove (09) anos (não pode ter feito 10)
MIRIM:  até doze (12) anos (não pode ter feito 13);
JUVENIL: até dezesseis (16) anos (não pode ter feito 17);
ADULTA: mínimo de quinze (15) anos;
VETERANO: mínimo de trinta (30) anos.

OBS:
1.Os concorrentes  de  categorias  inferiores  poderão  subir  de  categoria  e 
competir com as categorias superiores, com exceção da categoria veterana, 
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que deverá obedecer à idade mínima estabelecida neste regulamento.Para a 
mesma modalidade o concorrente deverá optar por uma categoria.
2.No  concurso  de  danças  tradicionais  de  entidades  tradicionalistas,  nas 
categorias mirim, juvenil, adulta e veterana, serão julgadas as entradas e/ou 
saídas e cada categoria classificada em 1º lugar receberá um troféu.   

CONCURSO DE CHULA

      - MIRIM: até doze (12) anos (não pode ter feito 13);
      - JUVENIL: até dezesseis (16) anos (não pode ter feito 17);
      - ADULTA: mínimo de quinze (15) anos;

CONCURSO DE GAITA PIANO (TECLA)

 - INFANTO-JUVENIL: até 13 (treze) anos;
 - ADULTO: a partir dos 14 (quatorze) anos.

GAITA DE BOTÃO

 - INFANTO-JUVENIL: até 13 (treze) anos;
 - ADULTO: a partir dos 14 (quatorze) anos.

CONCURSO DE DECLAMAÇÃO PEÃO E PRENDA

       - MIRIM: até doze (12) anos (não pode ter feito 13);
       - JUVENIL: até dezesseis (16) anos (não pode ter feito 17);

  - ADULTA: mínimo de quinze (15) anos;

INTÉRPRETE VOCAL PEÃO E PRENDA

        - MIRIM: até doze (12) anos (não pode ter feito 13);
        - JUVENIL: até dezesseis (16) anos (não pode ter feito 17);
        - ADULTA: mínimo de quinze (15) anos;
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CONCURSO DE TROVAS

CONCURSO DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO
             - MIRIM:  até doze (12) anos (não pode ter feito 13);
             - JUVENIL: até  dezesseis (16) anos (não pode ter feito 17);
             - ADULTA: mínimo de  quinze (15) anos;

DAS COMISSÕES JULGADORAS

1.As Comissões Julgadoras serão constituídas por,  no mínimo,  03 (três) 
pessoas  de  reconhecida  capacidade  nos  assuntos  para  os  quais  a  sua 
colaboração foi solicitada, cabendo a Coordenadoria Artística a designação 
do seu presidente.
2.A Comissão Julgadora de cada concurso atribuirá aos concorrentes notas, 
empregando critérios estabelecidos para cada concurso.
3.As Comissões Julgadoras, em todos os concursos, não atribuirão pontos 
pela indumentária ao concorrente que estiver vestido com a indumentária 
correta, devendo, no entanto descontar até 02 (dois) pontos da nota final, se 
esta não estiver correta, de acordo com as diretrizes traçadas pelo MTG.
4.As decisões das Comissões Julgadoras serão irrecorríveis.
5.Os demais aspectos, como exigências para ser avaliador, desempates e 
outros nesta área seguirão as diretrizes no regulamento artístico do MTG, 
dos artigos 14 e os seguintes.

REGULAMENTO DOS CONCURSOS

CONCURSO DE DANÇAS TRADICIONAIS GAÚCHAS

1.Este concurso divide-se em 05 (cinco) categorias:
- INFANTIL: até nove (09) anos (não pode ter feito 10)
- MIRIM:  até doze (12) anos (não pode ter feito 13);
- JUVENIL: até dezesseis (16) anos (não pode ter feito 17);

          - ADULTA: mínimo de quinze (15) anos;
          - VETERANO: mínimo de trinta (30) anos.
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2.Os  concorrentes  poderão  participar  de  uma  das  categorias  acima.  A 
participação em mais de uma categoria implicará na desclassificação do 
grupo nas modalidades respectivas.

3.Os concorrentes nas CATEGORIAS ADULTA e JUVENIL apresentarão 
obrigatoriamente 03 (três) danças, devendo para isso, escolher uma dança 
de cada um dos 3 blocos a seguir:

Bloco 1 :Pau de Fitas,  Cana  Verde,  Meia-Canha,  Balaio,  Chimarrita 
Balão, Rilo, Caranguejo, Roseira.

Bloco 2 : Chico  Sapateado,  Chote  Carreirinho,   Maçanico,  Chote  de 
Quatro Passi, Chote Inglês, Pézinho, Havaneira Marcada.

Bloco 3 :Quero Mana, Anú, Chote de Sete Voltas, Sarrabalho, Tatu de 
Castanhola,  Tirana  do  Lenço,  Tatu  com  volta  no  meio, 
Chimarrita, Chote de Duas Damas, Rancheira de Carreirinho.

4.As modalidades INFANTIL, MIRIM e VETERANA (Xirua), executarão 
03 (três) danças de livre escolha, entre as seguintes danças: Pau-de-Fita, 
Tirana do Lenço, Anú, Quero-Mana, Rilo, Roseira, Chote de Duas Damas, 
Meia-Canha, Tatú de Castanholas, Tatú com Volta-no-Meio, Sarrabalho, 
Chico  Sapateado,  Balaio,  Chote  de  Quatro  Passi,  Chimarrita-Balão, 
Rancheira de Carreirinha, Pezinho, Cana-Verde, Chote Inglês,Chimarrita, 
Chotes  das  7  Voltas,  Chote  Carreirinho,  Caranguejo,  Maçanico  e 
Havaneira Marcada.

5.Deverão  ser  apresentadas  02  (duas)  vezes,  seqüencialmente,  quando 
escolhidas, as seguintes danças: Maçanico, Pézinho e Tatú Com Volta-no-
meio. Esta última quando for dançada exclusivamente a figura básica.

6.As danças  deverão ser  apresentadas  de acordo com os  textos e  obras 
editados  e/ou  recomendadas  pelo  Movimento  Tradicionalista  Gaúcho  – 
MTG.

Parágrafo Único: As coreografias e músicas, deverão estar de acordo 
com  o  livro,  DANÇAS  TRADICIONAIS  GAÚCHAS   e  o  CD 
DANÇAS TRADICIONAIS  E COSTADOS – publicações do MTG 
(Lei nº 12.372 de 16 de novembro de 2005).
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7.Os  Grupos  de  Danças  disporão  de  20  (vinte)  minutos  para  a 
apresentação, incluindo os tempos de entradas e saídas, perdendo 01 (um) 
ponto  por  minuto  ou  fração  que  exceder.  Os  grupos  que  incluírem na 
escolha a dança do Pau-de-fita e/ou meia canha, terão mais o tempo de 5 
minutos.   Não  serão  permitidos  passos  e  gêneros  que  não  integrem  o 
Folclore do Rio Grande do Sul.

OBS.: EM TODAS AS CATEGORIAS, O GRUPO DEVERÁ OPTAR 
POR  UMA  DANÇA  DE  ENTRADA  OU  POR  UMA  DANÇA  DE 
SAÍDA DE PALCO. ESTAS AINDA PODERÃO SER ABOLIDAS,  
DEPENDENDO  DO  NÚMERO  DE  INVERNADAS 
PARTICIPANTES  A  CRITÉRIO  DA  COORDENAÇÃO 
ARTÍSTICA.

8.Os  Grupos  Concorrentes  deverão  apresentar-se  com,  no  mínimo,  06 
(seis)  pares  e  no  máximo  12  (doze)  pares  em  todas  as  categorias, 
INCLUINDO ENTRADA E SAÍDA.

9.O acompanhamento musical e vocal é livre.

10.A Comissão Julgadora observará os quesitos abaixo com a pontuação, 
por dança, totalizando para o grupo de dança 27 pontos e para o grupo 
musical 3 pontos, devendo ser usado 3 casas decimais após  a virgula. Para 
a modalidade adulta serão adotadas as planilhas de avaliações  do ENART 
e para as demais modalidades, no que couber, a critério da coordenação 
artística:

            I – Grupo de Danças:
a) correção coreográfica........................ 03 pontos
b) harmonia de conjunto....................... 02 pontos
c) interpretação artística....................... 04 pontos

II – Grupo Musical:
a)correção  musical.....................................0,5 pontos
b)execução musical.....................................0,3 pontos
c)harmonia de conjunto..............................0,2 pontos

OBS: serão cumpridos os parágrafos 1º a 3º, do Regulamento Artístico do RS 
do MTG.   
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CONCURSO DE CHULA
1.O concurso de chula será pelo critério “Chula de Eliminação”, e divide-
se em três categorias:

- MIRIM: até doze (12) anos (não pode ter feito 13);
          - JUVENIL: até dezesseis (16) anos (não pode ter feito 17);
          - ADULTA: mínimo de quinze (15) anos;

2.A  classificação  dar-se-á  de  forma  direta,  cada  sapateador  Adulto  e 
Juvenil executará 7 passos e o sapateador mirim 5 passos. Serão declarados 
vencedores os 03 (três) que somarem maior número de pontos.
3.A  cada  participante  serão  atribuídos  até  10  (dez)  pontos   por  passo 
executado.

§ 1º – Perderá a totalidade dos pontos do passo o participante que cometer as 
seguintes faltas:

a) bater na lança, deslocando-a do lugar;
b) repetir passo já apresentado por si ou por seu oponente;
c) executar passo com características de malambo;
d) ultrapassar 12 (doze) compassos musicais na execução do passo;
e) não concluir o passo.

§ 2º – Perderá pontos ainda o participante que:
a)tocar na lança ainda que não a desloque do lugar.......até 02 pontos;
b)executar passo com imperfeição...............................  até 03 pontos;
c)perder o ritmo musical ............................................   até 01 ponto;
d)iniciar ou encerrar passo em lugar inadequado ........ até 01 ponto;
e)preenchimento de final do passo ...........................    até 01 ponto;
f)executar passo caracterizado como variante  de outro.. até 01 ponto;
erro na execução da música, conforme prescrito na 
g) bibliografia indicada neste regulamento..................até 0,5 ponto;
h)erro na preparação................................................... até 0,5 ponto;

§3º  –  Caberá  aos  participantes  a  responsabilidade  pelo  acompanhamento 
musical desta modalidade.
§ 4º  –  Os passos  e  a  música  deverão  estar  de acordo com o livro Chula-
Conceitos Técnicos e regulamentação e o CD Danças Tradicionais/Hinos e 
Costados, publicações do MTG.

Funzoctur – Fundação Zoobotânica Cultural e de Turismo Roselândia
Rua Morom, 1559 – sala 21 – Passo Fundo – Cep: 99.010-033

e-mail: turismo@pmpf.rs.gov.br – (54) 3045.1415

mailto:turismo@pmpf.rs.gov.br


CONCURSO DE GAITA PIANO (TECLA) e GAITA DE BOTÃO

1.No concurso de Gaita Piano e Gaita de Botão, o concorrente apresentará 
uma  música  de  sua  livre  escolha  entre  os  gêneros:  Valsa,  Rancheira, 
Vaneira, Vaneirão, Polca, Chotes, Bugiu e chamamé. Não será permitido o 
acompanhamento de nenhum outro instrumento no concurso de gaitas.
2.Os quesitos a serem avaliados são os seguintes:
-execução ......................................................      03 pontos
-interpretação .......... .......................................... 02 pontos
-criatividade no arranjo........................................02 pontos
-ritmo...................................................................02 pontos
-Postura cênica.....................................................01 ponto
3.O concorrente  disporá  de  04  (quatro)  minutos  para  sua  apresentação, 
contados a partir da liberação do microfone, perdendo 01 (um) ponto por 
30 (trinta) segundos que ultrapassar.

CONCURSO DE DECLAMAÇÃO

1.Nos concursos de Declamação, em todas as categorias, cada concorrente 
apresentará  01  (uma)  poesia  de  livre  escolha  e  antes  da  apresentação 
deverão entregar à Comissão Julgadora 01 (uma) cópia datilografada do 
poema a ser apresentado, sem o que, não serão avaliados.
2.A Comissão Julgadora embasará seus critérios nos seguintes quesitos:

         I – Fundamentos da Voz
a) Inflexão e impostação da Voz................02 pontos
b) Dicção.................................................... 01 ponto

II – Transmissão da mensagem poética......04 pontos
III – Expressão (facial e gestual)................02 pontos
IV – Fidelidade ao texto.............................01 ponto

3.Os concorrentes terão o tempo máximo de 09 (nove) minutos para sua 
apresentação, perdendo 01 (um) ponto por minuto.
4.É  obrigatório  aos  concorrentes  o  uso  de  microfone  e  facultado  o 
acompanhamento musical.
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INTÉRPRETE SOLISTA VOCAL

1.No concurso de Intérprete Solista Vocal,  cada concorrente interpretará 
uma música de livre escolha, entre os gêneros: valsa, rancheira, milonga, 
polca, chote, chamamé,  vaneira,  vaneirão e bugiu, devendo apresentar à 
Comissão Avaliadora uma cópia da letra com o nome de seus autores.
2.Os concorrentes nesta modalidade, disporão de 05 (cinco) minutos para a 
sua apresentação,  contados a partir  da devida liberação dos microfones, 
perdendo 01 (um) ponto por 30 (trinta) segundos que ultrapassar.
3.A apresentação será avaliada dentro dos seguintes quesitos:

-Afinação............................................................ 03 pontos
-Ritmo................................................................. 02 pontos
-Interpretação...................................................... 03 pontos
-Postura Cênica................................................... 01 ponto
-Fidelidade a letra............................................... 01 ponto

4.O INTÉRPRETE SOLISTA VOCAL não poderá receber,  em nenhum 
momento de sua apresentação, apoio vocal.
5.O acompanhamento instrumental, será realizado observando-se o artigo 
31, § 1º do Regulamento Artístico do MTG/RS.

DOS CONCURSOS DE TROVA GALPONEIRAS

1 - Cada um dos participantes realizará intervenções sobre temas sorteados 
pela  Comissão  Avaliadora,  no  momento  da  apresentação  de  cada  dupla 
participante, de acordo com a modalidade da trova.
§ 1º - “Trova Campeira!” (Mi Maior) – Cada participante interpreta 08 (oito) 
sextilhas septissilábicas com interlúdio musical (uma só volta da gaita entre 
uma sextilha e outra, e duas voltas antes da primeira e a  cada vez que a trova 
for interrompida, de cada um). O oponente repete o último verso para iniciar 
sua sextilha.
§ 2º - “Trova de martelo” - de acordo com tese aprovada na Convenção de 
Pedro Osório (1991).
§ 3º – “Trova estilo Gildo de Freitas” - de acordo com tese aprovada na 68ª 
Convenção Extraordinária de 21 de abril de 2006 – Porto Alegre.
I – nesta modalidade  cada concorrente interpretará 5 (cinco) estrofes de 9 
(nove) versos ou linhas septissilábicas com interlúdio musical.
II – em cada estrofe, os versos deverão rimar o 2º, 4º, 6º e 9º, sendo que o 7º e 
8º rimarão entre si (abcbdbeeb).
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 III  – a melodia de introdução e acompanhamento dos versos, é a música! 
“Definição do Grito”, autoria Gildo de Freitas. 
§ 4º  – Para cada tipo de trova deverá ser  respeitados o canto silábico e a 
melodia característica. 
§ 5º – Em todas as fases e modalidades, as duplas serão sorteadas no momento 
da apresentação, após a confirmação dos participantes presentes.
 2 – A cada participante serão atribuídos até 10 (dez)  pontos,  por sextilha 
apresentada,  conforme  o  conteúdo  e  a  qualidade  poética,  dos  quais,  na 
avaliação  sextilha a sextilha, serão descontados erros nos seguintes quesitos, 
de acordo com a orientação da Associação de Trovadores Luiz Müller:
I – metrificação dos versos...........................................02 pontos
II – fidelidade ao tema (só para troca campeira)..........02 pontos
deixa (só para trova de Martelo)...................................02 pontos
III – rima, quebrada ou repetida...................................04 pontos 
IV – dicção...................................................................01 ponto
V – ritmo......................................................................01 ponto

CONCURSO DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO
             - MIRIM: até doze (12) anos (não pode ter feito 13);
             - JUVENIL: até dezesseis (16) anos (não pode ter feito 17);
             - ADULTA: mínimo de quinze (15) anos;

1  –  As  danças  de  salão  para  concursos  são  as  seguintes:  chote,  milonga, 
chamamé, rancheira, valsa, bugiu, polca, vaneira.
§ 1º – Cada entidade poderá inscrever até 5 (cinco) pares.
 I  –  Cada par  fará  sua  apresentação separadamente  e  apresentará  2  (duas) 
danças, sendo 1 (uma) do bloco 1 (chote, milonga) de livre escolha e outra 
sorteada ou do bloco 2 (chamamé, rancheira e valsa) ou do bloco 3 (bugiu, 
polca e vaneira), ficando o par livre para escolha do bloco.
II – No final das apresentações  do dia os pares voltarão ao palco para dançar 
em conjunto, sorteando uma dança do bloco 2 ou 3.  
III  –  Cada  par  terá  o  tempo  total  de  até  7  (sete)  minutos  para  a  sua 
apresentação e serão identificados por números que serão colocados nas suas 
costas.   
§ 2º – As músicas  serão executadas com CD, podendo o par ter seu CD ou em 
não tendo a  organização colocará a  música,  devendo sempre  obedecer aos 
ritmos típicos gauchescos. 
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§ 3º – As coreografias e passos devem obedecer o livro editado pelo MTG, 
Compêndio Técnico de Danças Gaúchas de Salão.
§ 4º – Na avaliação serão adotados os seguintes critérios:
 I - Correção Coreográfica .....................................03 pontos
II – Interpretação Artística......................................03 pontos 
III – Ritmo e harmonia........ ..................................03 pontos  
VI – Criação Coreográfica (chote e milonga)........01 ponto 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Será  obedecido  o  Regulamento  Artístico  do  Estado  do  Rio 
Grande do Sul – MTG/RS, no que couber e os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão Artística do XIV Rodeio Internacional de Passo Fundo e sua 
decisão será irrecorrível.  

MAIS PRENDADA PRENDA

As tarefas de mais Prendada Prenda do XIV Rodeio Internacional de 
Passo  Fundo  serão  desempenhadas  pela  1a.  Prenda  da  7a.  Região 
Tradicionalista do MTG ou suas sucessoras legalmente eleitas.

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DO XIV RODEIO INTERNACIONAL
DE PASSO FUNDO

OBS.: TABLADO “A” – MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO
TABLADO “B” – ADÃO NASCIMENTO

            TABLADO “C” – TIO OSCAR
            TABLADO “D” – ANTONINHO  SERENA
          TABLADO “E”  -  NELSON PETRY

IMPORTANTE:
DIAS  04,  05  e  06  de  Fevereiro  de  2009  no  período  da  tarde,  será  a 
Programação  especial  para  Escolas  de  ensino  fundamental,  médio  e  
universitário, Particulares, Municipais e Estaduais do Rio Grande do Sul e/
ou outros estados, com tertúlias.
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Dia 04 de Fevereiro – Quarta-Feira
Horário - Palco “A” Maurício Sirotsky Sobrinho
14:00 – Tertúlia declamação escolas – mirim e infanto juvenil
15:00 –  Solista vocal Mirim e Solista Vocal Infanto-Juvenil (Escolas)
15:30 –  Chula Mirim e Chula Infanto-Juvenil (Escolas)
18:00 – concurso de danças gaúchas de salão
21:00  -  Show local
22:00   - Show internacional
23:00    - Show estadual

PÓRTICO DAS BANDEIRAS – 18 horas
-Abertura do XIV Rodeio Internacional  de Passo Fundo – Chegada dos 
cavalarianos  do  Grupo  Cultural  e  Tradicionalista  Cavaleiros  do 
MERCOSUL, Cavaleiros do Planalto e outras Entidades tradicionalistas – 
Hino  Nacional  –  Descerramento  de  placa  comemorativa  – 
pronunciamentos - Hino Rio-Grandense – participação do coral da UPF - 
Visita ao Parque

Dia 05 de Fevereiro – Quinta-Feira
Horário - Palco “A” Maurício Sirotsky Sobrinho
14:00 – Declamação Infanto-Juvenil – masculino e feminino (Escolas)
14:30 – Declamação Mirim – mirim e infanto juvenil  (Escolas)
15:00 – Danças Tradicionais Mirim (Escolas)
15:30 – Danças Tradicionais  Infanto-Juvenil (Escolas)
18:00 – Concurso de danças gaúchas de salão
21:00 – Show local
22:00 – Show internacional
23:00 – Show estadual

Horário – Palco “C” – Tio Oscar

Dia 06 de Fevereiro  - Sexta-Feira
Horário- Palco “A” – Maurício Sirotsky Sobrinho
14:00 – Danças Tradicionais Mirim (Escolas)
15:00 – Danças Tradicionais  Infanto-Juvenil (Escolas)
18:00 – Concurso de danças gaúchas de salão
21:00 – Show local
22:00 – Show internacional
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23:00 – Show Estadual

Dia 07 de Fevereiro  –  Sábado
Horário - Palco “A” Maurício Sirotsky Sobrinho
08:30 – Danças Tradicionais Mirim
13:00 – Danças tradicionais Juvenil
18:00 – concurso de danças gaúchas de salão
21:00 – Show local
22:00 – Show internacional
23:00 – Show estadual

Horário - Palco “B” – Adão Nascimento
09:00 – Chula Mirim
10:30 – Chula Juvenil
16:00 – Chula Peão

Horário - Palco “C” – Tio Oscar
09:00 – Declamação Piá
13:00 – Declamação Prendinha

Horário - Palco “D” – Antoninho Serena
09:00 – Gaita Tecla Peão
12:00 – Gaita botão Peão
14:00 – Gaita Tecla Piá
15:30 – Gaita Botão Piá

Horário - Palco “E” Nelson Petry
14:00 – Concurso de Trovas

Dia 08 de Fevereiro – Domingo
Horário - Palco “A” Maurício Sirotsky Sobrinho
08:30 – Danças Tradicionais – Veterano
09:30 – Danças tradicionais – Pré-Mirim
13:00 – Danças Tradicionais – Adulta
19:30 – Entrega de Prêmios
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Horário - Palco “B” – Adão Nascimento
08:00 – Declamação Guri
             Declamação Peão

Horário - Palco “C” – Tio Oscar
08:00 – Declamação Prenda Juvenil
             Declamação Prenda

Horário - Palco “D” – Antoninho Serena
09:00 – Solista Vocal Prendinha e Prenda
13:30 – Solista Vocal Piá e Peão

Horário - Palco “E” – Nelson Petry
09:00 – Concurso de Trovas

PREMIAÇÃO ARTÍSTICA DO XIV RODEIO INTERNACIONAL DE 
PASSO FUNDO

01 – DANÇAS TRADICIONAIS ADULTO
1º Lugar – R$ 4.000,00 + Troféu
2º Lugar – R$ 2.000,00 + Troféu
3º Lugar – R$ 1.500,00 + Troféu
4º Lugar – Troféu
5º Lugar – Troféu
Melhor Entrada e/ou Saída –         Troféu 

02 – DANÇAS TRADICIONAIS JUVENIL
1º Lugar – R$   2.000,00 + Troféu
2º Lugar – R$   1.000,00 + Troféu
3º Lugar – R$     600,00 + Troféu
4º Lugar – Troféu
5º Lugar – Troféu
Melhor Entrada e/ou Saída – Troféu 

03 – DANÇAS TRADICIONAIS MIRIM
1º Lugar – R$   1.000,00 + Troféu
2º Lugar – R$     800,00 + Troféu

Funzoctur – Fundação Zoobotânica Cultural e de Turismo Roselândia
Rua Morom, 1559 – sala 21 – Passo Fundo – Cep: 99.010-033

e-mail: turismo@pmpf.rs.gov.br – (54) 3045.1415

mailto:turismo@pmpf.rs.gov.br


3º Lugar – R$      600,00 + Troféu
4º Lugar – Troféu
5º Lugar – Troféu
Melhor Entrada e/ou Saída – Troféu 

04 – DANÇAS TRADICIONAIS VETERANO
1º Lugar – R$    800,00 + Troféu
2º Lugar – R$    700,00 + Troféu
3º Lugar – R$    600,00   +        Troféu
4º Lugar – Troféu
5º Lugar – Troféu
Melhor Entrada e/ou Saída – Troféu 

05 – DANÇAS TRADICIONAIS PRÉ-MIRIM
1º Lugar – R$    800,00 + Troféu
2º Lugar – R$    700,00 + Troféu
3º Lugar – R$    600,00 + Troféu
4º Lugar – Troféu
5º Lugar – Troféu

06 – CHULA ADULTO
1º Lugar – R$    250,00 + Troféu
2º Lugar – R$    150,00 + Troféu
3º Lugar – R$    100,00 + Troféu

07 – CHULA JUVENIL
1º Lugar – R$    150,00 + Troféu
2º Lugar – R$    100,00 + Troféu
3º Lugar – R$      80,00 + Troféu

08 – CHULA MIRIM
1º Lugar – R$    100,00 + Troféu
2º Lugar – R$      80,00 + Troféu
3º Lugar – R$      50,00 + Troféu

09 – GAITA PIANO (TECLA) PIÁ
1º Lugar – R$     100,00 + Troféu
2º Lugar – R$       80,00 + Troféu
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3º Lugar – R$      50,00 + Troféu

10 – GAITA PIANO (TECLA) PEÃO
1º Lugar – R$    150,00 + Troféu
2º Lugar – R$    100,00 + Troféu
3º Lugar – R$      80,00 + Troféu

11 – GAITA DE BOTÃO PIÁ
1º Lugar – R$     100,00 + Troféu
2º Lugar – R$       80,00 + Troféu
3º Lugar – R$      50,00 + Troféu

12 – GAITA DE BOTÃO PEÃO 
1º Lugar – R$    150,00 + Troféu
2º Lugar – R$      80,00 + Troféu
3º Lugar – R$      50,00 + Troféu

13 – DECLAMAÇÃO PIÁ
1º Lugar – R$     100,00 + Troféu
2º Lugar – R$       80,00 + Troféu
3º Lugar – R$      50,00 + Troféu

14 – DECLAMAÇÃO GURI
1º Lugar – R$     100,00 + Troféu
2º Lugar – R$       80,00 + Troféu
3º Lugar – R$      50,00 + Troféu

15 – DECLAMAÇÃO PEÃO
1º Lugar – R$    150,00 + Troféu
2º Lugar – R$    100,00 + Troféu
3º Lugar – R$      80,00 + Troféu

16 – DECLAMAÇÃO PRENDINHA
1º Lugar – R$     100,00 + Troféu
2º Lugar – R$       80,00 + Troféu
3º Lugar – R$       50,00 + Troféu

17 – DECLAMAÇÃO PRENDA JUVENIL
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1º Lugar – R$     100,00 + Troféu
2º Lugar – R$       80,00 + Troféu
3º Lugar – R$       50,00 + Troféu 

18 – DECLAMAÇÃO PRENDA
1º Lugar – R$    150,00 + Troféu
2º Lugar – R$    100,00 + Troféu
3º Lugar – R$      80,00 + Troféu

19 – DANÇAS DE SALÃO (PARES)
1º Lugar – R$.250,00      +        Troféu
2º Lugar – R$.200,00      +        Troféu
3º Lugar – R$.150,00      +         Troféu 

20 – SOLISTA VOCAL PEÃO
1º Lugar – R$    150,00 + Troféu
2º Lugar – R$      80,00 + Troféu
3º Lugar – R$      50,00 + Troféu

21 – SOLISTA VOCAL PIÁ
1º Lugar – R$    100,00   +        Troféu
2º Lugar – R$      80,00   +        Troféu
3º Lugar – R$      50,00   +        Troféu

22 – SOLISTA VOCAL PRENDA
1º Lugar – R$    150,00 + Troféu
2º Lugar – R$    100,00 + Troféu
3º Lugar – R$      80,00 + Troféu

23 – SOLISTA VOCAL PRENDINHA
1º Lugar – R$    100,00   +        Troféu
2º Lugar – R$     80,00    +       Troféu
3º Lugar – R$     50,00    +       Troféu  

24 – CONCURSO DE TROVAS 

a) MI MAIOR
1º Lugar – R$    500,00 + Troféu
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2º Lugar – R$    200,00 + Troféu
3º Lugar – R$    100,00 + Troféu

b) TROVA DE MARTELO
1º Lugar – R$    300,00 + Troféu
2º Lugar – R$    200,00 + Troféu
3º Lugar – R$    100,00 + Troféu

c) GILDO DE FREITAS
1° Lugar – R$    300,00   +         Troféu
2° Lugar – R$    200,00   +         Troféu
3° Lugar – R$   100,00    +         Troféu
OBS.: A ENTIDADE QUE PARTICIPAR COM GRUPO DE DANÇAS 
ADULTO,  JUVENIL,  MIRIM,  VETERANO OU PRÉ-MIRIM (DOIS, 
NO  MÍNIMO),  RECEBERÁ,  POR  ENTIDADE,  UMA  AJUDA  DE 
CUSTO ASSIM DISCRIMINADA:

Distante de Passo Fundo:
de 50 a 100 Km     - R$  50,00
de 101 a 200 Km   - R$  100,00
de 201 a 300 Km   - R$  150,00
de 301 a 400 Km   - R$  200,00
de 401 a 500 Km   - R$  250,00
de 501 a 1000 Km - R$  300,00
de 1001 em diante - R$  400,00

REGULAMENTO  DAS  PROVAS  CAMPEIRAS  DO  XIV  RODEIO 
INTERNACIONAL DE PASO FUNDO

1.Para o Concurso de Laço duplas, poderão se inscrever 02 (duas) ou mais 
duplas de Laçadores, através dos CTGs, cabanhas ou entidades correlatas 
mediante o pagamento de uma inscrição, que será diferenciada, de acordo 
com o dia  de  sua  inscrição,  ou  seja,  R$ 110,00 (cem reais)  para  laçar 
sexta-feira dia 06 de fevereiro, R$ 130,00 (cento e trinta reais) para laçar 
sábado dia 07 de dezembro.

Funzoctur – Fundação Zoobotânica Cultural e de Turismo Roselândia
Rua Morom, 1559 – sala 21 – Passo Fundo – Cep: 99.010-033

e-mail: turismo@pmpf.rs.gov.br – (54) 3045.1415

mailto:turismo@pmpf.rs.gov.br


Obs: À comissão campeira reserva-se o direito de inscrever uma ou mais 
duplas ou não, dependendo do número de inscrições. 
As duplas deverão representar a mesma entidade tradicionalista. 

2.A Comissão campeira não se responsabiliza por acidentes que possam 
acontecer, os quais estão sujeitos ao seguinte REGULAMENTO, nesta e 
nas demais Provas de laço, etc.

3.DOS PARTICIPANTES:

a)Poderão participar do rodeio todos os interessados, desde que obedecidas 
às normas do REGULAMENTO.
b)No ato da inscrição, o concorrente se identificará mediante documento 
hábil, ou comprovando sua idade, quando a prova assim exigir.

4.OS LIMITES DE IDADE PARA AS DIVERSAS CATEGORIAS:
a)Patrão, sem limite. Com comprovante Carteirinha do MTG, ata de posse, 
etc...
b)Peão  sem limite, de acordo com o Regulamento.
c)Veteranos,  mínimo 60 (sessenta) anos.
d)Guri, de 12 (doze) a 15 (quinze) anos incompletos.
e)Piá, até 12 (doze) anos incompletos.
f)Prenda, sem limite, de acordo com o Regulamento.
g)Vaca parada: piazinho de 07(sete) até 10 (dez) anos incompletos.

                                 piazito até 06(seis) anos completos
h)Ginete, acima de 18(dezoito) anos completos. 

REGULAMENTO GERAL DAS PROVAS DE LAÇO:

1.Na  modalidade  “Peão”,  a  armada  medirá  8  (oito)  metros  de 
circunferência, com 4 (quatro) rodilhas de 25cm, no mínimo
2.Na  categoria  “Veteranos”,  a  armada  medirá  7  (sete)  metros  de 
circunferência, mais a exigência do artigo anterior.
3.Na categoria “Guri”, a armada medirá 6 (seis) metros de circunferência, 
com no mínimo 3 (três) rodilhas, mais a exigência do artigo anterior.
4.Na categoria “Piá”, a armada será livre e com o laço desapresilhado.
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5.Na categoria “Prenda” a armada medirá no mínimo 06(seis) metros de 
circunferência com 04(quatro) rodilhas livres. Para as prendas com idade 
de guri, piá e veterana, armada livre.  
6.Em qualquer  categoria,  com exceção  dos  Piás,  os  concorrentes  serão 
obrigados a conferir a armada, cada vez que forem laçar.  
7.O concorrente não poderá estar reboleando o laço antes da rês ser solta.
8.A  rês e o laçador deverão estar dentro do limite da raia da cancha ao ser 
atirada a armada, a cancha tem 120 (cento e vinte) metros de comprimento. 
A pescaria só será permitida dentro dos 120 metros.
9.O laçador que golpear a rês, terá a sua armada anulada, sempre a critério 
da comissão julgadora.
10.A rês  deverá ser  laçada  pelas  aspas  e  a  armada  para  ser  válida não 
poderá pegar perna, mão ou buçal. Se o laço pegar a rabada, o laçador que 
praticar a campereada livrando o laço da rabada antes da rês entrar no brete 
final terá validado a sua armada, não podendo recolher o laço. 
11.Sempre  que,  na  armada,  entrar  perna  ou  mão,  embora  saia 
posteriormente, a mesma não será válida.
12.Não  será  válida  a  armada  do  concorrente  que  perder  o  chapéu  ou 
qualquer objeto de uso campeiro.
13. A rês, dentro da cancha, fica por conta do laçador, o qual não poderá 
ser ajudado por ninguém (participante ou não). Ex.: atacar a rês ao entrar 
no brete. 
14.A armada não será válida se o laço arrebentar.
15.O Concorrente, na ruptura da presilha do laço, ou do cinchão, se bolear 
a perna e sujeitar a rês a mão, terá validado a armada.
16.Após a rês sair do brete, cabe somente à Comissão Julgadora determinar 
se a mesma não prestou.
17.Todo o concorrente  deverá participar  da prova tipicamente  pilchado, 
sob pena de ser sumariamente eliminado pela Comissão Julgadora. Deverá 
usar chapéu, espora, mango e faca. Não é permitido o uso de camisa sem 
gola, boina, boné, Panamá ou toca, etc.
18.Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Campeira sendo irrecorríveis as suas decisões, bem como o veredicto da 
Comissão Julgadora.
19.A armada será válida somente cerrada pelas aspas.     
20.É obrigatório o uso de esporas e mango em todas as modalidades.
21.Nos concursos de laço,  as armadas obedecerão aos limites  de idade, 
conforme art. 4 das Provas Campeiras.
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22.No laço duplas 1º eliminatórias , 3 armadas para cada laçador, sendo 
que se classificam as duplas que obtiverem o total de 5 ou 6 armadas.
23.As  duplas  que  obtiverem  5  ou  6  armadas,  irão  para  a  segunda 
eliminatória,  onde terão direito a mais  duas armadas por laçador,  sendo 
que, as duplas que totalizarem 9 ou 10 armadas serão classificadas para a 
última fase, onde será zerado todos as armadas, e os ganhadores sairão pelo 
sistema mata-mata. 
24.O mesmo laçador só poderá disputar a final  com o máximo de duas 
vidas, podendo ser com o mesmo companheiro ou não, mas representando 
a mesma entidade. 
25.Na modalidade LAÇO EQUIPE , será limitado o número de inscrições 
sendo as 50 equipes primeiras inscritas, com a obrigação de inscrever  no 
mínimo uma dupla para o concurso Laço Duplas, e  as mesmas deverão 
representar as mesma entidade com documento hábil. 

OBS: No concurso de duplas a armada deverá obedecer aos limites de idade, 
conforme o artigo 3. 

  

REGULAMENTO DA PROVA DE RÉDEAS

1.A Prova de Rédeas será disputada em três categorias: Adulto, Guri e piá, 
de acordo com as idade estabelecidas no art. 3º do Regulamento Geral.
2.Cada CTG terá direito à inscrição de um concorrente em cada categoria.
3.Será  considerado  vencedor  o  concorrente  que  totalizar  menor  tempo, 
classificando-se também o segundo lugar.
4.Será aumentado o tempo em relação às seguintes infrações:
a)Batida nas balizas  do meio ou dos cantos.............. acréscimo 1 segundo
b)Derrubada as Balizas do meio ou dos cantos.....  ..acréscimo 2 segundos
c)Perder o estribo (cada)- .......................................acréscimo     1 segundo
d)Errar o percurso.............................................................    desclassificado
e)Surrar o animal – ..................................................acréscimo  2 segundos
f)Não esbarrar a corda ..........................................   acréscimo  2 segundos
g)Não recuar o animal ......................................         acréscimo 2 segundos
5.Nenhum  cavalo  poderá  disputar  mais  de  uma  categoria  da  prova  de 
rédeas e nem ser montado por mais de 1 (um) cavaleiro.
6.O percurso será de acordo com o determinado pela comissão campeira.
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7.A Comissão Julgadora poderá solicitar a reapresentação de 1 (um) ou 
mais concorrentes para efeitos de Classificação.
8.Nesta prova fica dispensado o uso de mala do poncho.
9.Os  casos  omissos  neste  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão 
Campeira, de comum acordo com a Comissão Julgadora.

REGULAMENTO DA DANÇA DO CEPO

1.A DANÇA DO CEPO é composta de número ímpar de concorrentes e 
número par de cepos, exemplo: 11(onze) concorrentes e 10 (dez) cepos; os 
concorrentes ficam andando em volta de um círculo de 25 (vinte e cinco) 
metros  de  circunferência  ao  redor  dos  cepos  que  estão  sobre  o  meio, 
montados em seus cavalos e andando a galope, fica um gaiteiro tocando 
vaneirão ao lado, quando para a gaita, o cavaleiro tem que saltar do cavalo 
direto a um cepo que está no meio do círculo e sentar sem soltar a rédea do 
cavalo, o que não sentar será desclassificado, o que ficar por último será o 
vencedor.
2.O cavaleiro tem que estar estribado.
3.O cavalo tem que estar com a encilha completa.
4.O cavaleiro deve estar tipicamente trajado e com esporas.
5.Será  desclassificado  o  cavaleiro  que  saltar  com  o  animal  dentro  do 
círculo,  passar  por  dentro  da  roda  de  cepos  ou  pela  frente  dos  outros 
concorrentes já sentados.
6.Os  casos  omissos  neste  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão 
Campeira, de comum acordo com a Comissão Julgadora. 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE GINETEADAS EM CAVALO

1.Neste  Concurso  poderão  participar  Ginetes  de  todos  os  Estados  da 
República Federativa do Brasil e dos Países do Prata, sendo as inscrições 
efetuadas por CTGs ou entidades tradicionalistas filiadas nos respectivos 
estados ou países.
2.Os concorrentes deverão montar os cavalos no puro pêlo e é opcional o 
uso de tento. Não será permitido o uso de qualquer tipo de mango ou relho. 
3.É proibido o uso de esporas tipo nazarenas, bem como, qualquer outro 
modelo que tenha a roseta travada.
4.Os animais serão sorteados na presença dos Ginetes.
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5.O  Ginete  que  não  comparecer  ao  sorteio  será  automaticamente 
desclassificado.
6.A COMISSÃO campeira não se responsabiliza por acidentes no decorrer 
da prova, ficando o concorrente apto a montaria após assinatura de ficha de 
responsabilidade.
7.A COMISSÃO JULGADORA poderá determinar  que o Ginete monte 
quantas vezes achar necessário, para fins de classificação.
8.A COMISSÃO JULGADORA para efeito de classificação, observará:
- posição e estilo do ginete
-    tempo de preparo do ginete 02(minutos)
- desempenho do animal
-    uso e emprego da espora 
9.  A  COMISSÃO  CENTRAL  não  se  responsabiliza  por  hospedagem, 

transporte e/ou alimentação dos concorrentes.
10. É reservada à COMISSÃO JULGADORA aceitar ou não a inscrição 

dos concorrentes.
11. Os Ginetes alcoolizados serão sumariamente eliminados.
12. Todo o concorrente deverá participar da prova tipicamente pilchado, a 

não observância implicará na desclassificação automática.
13.  Os  casos  omissos  neste  Regulamento  serão  resolvidos  pela 

COMISSÃO  CAMPEIRA,  de  comum  acordo  com  a  COMISSÃO 
JULGADORA.

15.  Todos  os  cavalos  deverão  apresentar  exame  de  anemia  infecciosa 
eqüina.

PREMIAÇÃO CAMPEIRA

LAÇO – valor inscrição R$.200,00 = 3 armadas
1º. Lugar: R$.800,00 + troféu + 10 medalhas
2º. Lugar: R$.500,00 + troféu + 10 medalhas
3º. Lugar: R$.300,00 + troféu + 10 medalhas

LAÇO EQUIPE – valor inscrição R$.50,00 = 3 armadas
1º lugar : R$.500,00 + troféu + 5 medalhas
2º lugar: R$.300,00 + troféu + 5 medalhas
3º lugar: R$.200,00 +  troféu + 5 medalhas

LAÇO PATRÃO – valor inscrição R$.30,00 = 3 armadas
1º lugar: R$ 150,00 + troféu
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2º lugar: R$ 100,00 + troféu

LAÇO PAI E FILHO – valor inscrição R$.60,00 = 3 armadas 
     1º lugar: R$ 200,00 + troféu
     2º lugar: R$ 100,00 + troféu

LAÇO IRMÃOS – valor inscrição R$.60,00 = 3 armadas 
     1º lugar: R$ 150,00 + troféu
     2º lugar: R$ 100,00 + troféu

LAÇO PRENDA - valor inscrição R$.30,00 = 3 armadas
     1º lugar: R$ 150,00 + troféu
     2º lugar: R$ 100,00 + troféu

LAÇO VETERANO – valor inscrição R$.30,00 = 3 armadas
     1º lugar: R$ 150,00 + troféu
     2º lugar: R$ 100,00 + troféu

LAÇO LETRADO – valor inscrição R$.30,00 = 3 armadas
     1º lugar: R$ 150,00 + troféu
     2º lugar: R$ 100,00 + troféu

LAÇO GURI – valor inscrição R$.20,00 = 3 armadas
     1º lugar: R$ 150,00 + troféu
     2º lugar: R$ 50,00 + troféu

LAÇO PIÁ – valor inscrição R$.20,00 = 3 armadas
     1º lugar: R$ 100,00 + troféu
     2º lugar: R$  50,00 + troféu

LAÇO VACA PARADA -  PIÁ 
1º lugar: R$ 50,00 + troféu
2º lugar: R$  30,00 + troféu
3º lugar: R$  10,00 + troféu

LAÇO VACA PARADA -  PIÁZINHO 
1º lugar: R$ 50,00 + troféu
2º lugar: R$  30,00 + troféu
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3º lugar: R$  10,00 + troféu

RÉDEAS ADULTAS - valor inscrição R$.30,00 
1º lugar: R$ 150,00 + troféu
2º lugar: R$ 100,00 + troféu

RÉDEAS GURI - valor inscrição R$20,00
1º lugar: R$ 150,00 + troféu
2º lugar: R$ 100,00 + troféu

      
RÉDEAS PIÁ - valor inscrição R$.20,00 

1º lugar: R$ 100,00 + troféu
2º lugar: R$ 50,00 + troféu

RÉDEAS GURI - valor inscrição R$20,00
1º lugar: R$ 150,00 + troféu
2º lugar: R$ 100,00 + troféu

PROVA DO COURO - valor inscrição R$20,00
1º lugar: R$.100,00 + 2 troféus
2º lugar: R$  50,00 +  2 troféus

PROVA DANÇA DO CEPO  - valor inscrição R$.10,00
1º lugar: R$.150,00 +  troféus
2º lugar: R$  100,00 + troféus

LAÇO DUPLAS -  valor inscrição até 06.02.09 = R$.110,00
                           -  valor inscrição até 07.02.09 = R$.130,00

1º lugar: 01 automóvel + 2 troféus
2º lugar: R$ 2.000,00 + 2 troféus

LAÇO INDIVIDUAL
1º lugar: R$ 500,00 + troféu

LAÇO - Ex-Campeões dos Rodeios de Passo Fundo - valor inscrição = R$. 30,00 = 3 
armadas

1º lugar: R$.150,00 + troféus
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2º lugar: R$ 100,00 + troféus

GINETEADAS

     1º lugar: R$ 3.000,00 + troféu
     2º lugar: R$ 1.500,00 + troféu
     3º lugar: R$ 1.000,00 + troféu
     4º lugar: R$    800,00 + troféu
     5º lugar: R$    500,00 + troféu

CRIOULAÇO
INCRIÇÕES:  
Crioulaço: R$ 90,00
Campereada:  R$ 130,00
Laço Crioulo: R$ 40,00

PREMIAÇÕES:
Moto Zero Km
 

PROGRAMA CAMPEIRO DO XIV RODEIO INTERNACIONAL 
 PASSO FUNDO – DE 04 A 08 DE Fevereiro de 2009

Regulamentos e premiações na página: www.pmpf.rs.gov.br

PROGAMAÇÃO CAMPEIRA

Dia 03 de fevereiro – Terça-Feira
Horário
09:00 - Concurso Crioulaço – Promoção do NCCCPF

Dia 04 de Fevereiro - Quarta-Feira
Horário
09:00  -  Concurso  de  laço  integração  de  equipes  (5  laçadores).  Após  o 
concurso de equipes haverá raspadinha.

Dia 05 de Fevereiro - Quinta–Feira
Programação do NUCLEO JOSE RONALD BERTAGNOLLI

Funzoctur – Fundação Zoobotânica Cultural e de Turismo Roselândia
Rua Morom, 1559 – sala 21 – Passo Fundo – Cep: 99.010-033

e-mail: turismo@pmpf.rs.gov.br – (54) 3045.1415
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08:30 – Concentração de machos para confirmação  
10:00 – Crioulaço
12:00 – Intervalo 
14:00 – Laço Crioulaço
16:00 – Crioulaço
19:00 – Campereada
20:00 – Paleteada
21:00 – Show tourada

Dia 06 de Fevereiro - Sexta-Feira

08:30 – Laço Pai e filho
09:00 – Laço veterano
09:30 –  Laço Prenda
10:30 – Laço Irmãos
11:30 – Laço Ex-campeões dos Rodeios – Prova de Tiro de Laço 
13:30 – Prova da dança do Couro
14:30 – Prova da dança do Cepo
15:30 – Inicio Laço duplas 
19:00 – 1º Eliminatória Concurso de Gineteada
20:30 – Show Gineteada de Garupa e Basto
21:00 – Semi final do Crioulaço

OBS.: Sempre que houver tempo disponível haverá raspadinha com 
número limitado.  

Dia 07 de Fevereiro - Sábado

08:00 – Prova de Rédeas, todas modalidades.
09:30 – Laço Letrado
10:00 – Laço Equipe – máximo 50 equipes
11:30 – Laço Patrão 
12:00 – Continuação Laço duplas  
17:00 – 1º Eliminatória Laço Individual
19:00 – 2ª. Eliminatória do concurso de gineteadas
20:00 – Continuação do Laço duplas
20:30 – Show de Gineteada de Garupa e Basto
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Dia 08 de Fevereiro - Domingo

08:00 – Final Laço Pai e Filho
09:00 – Final Laço Irmãos
09:30 – Final Laço Piá e Guri
10:00 – Final do Laço Veterano
10:00 – Laço Vaca parada: Piazinho e Piazito 
10:30 – Final Laço Patrão
11:00 – Final Laço Prenda
11:30 – Final Laço Letrado
13:00 – Final Laço Ex-campeões dos Rodeios
13:30 – Final Laço Individual
15:00 – Final Crioulaço
15:30 – Final Laço duplas
17:00 – Final  Gineteada
OBS.: 1  -  Sempre  que  houver  tempo  disponível  haverá  raspadinha  com  número 
limitado.  

2- As premiações das provas Campeiras, serão entregues imediatamente após o 
término de cada prova.

Comissão Campeira:
Elceli Linn – (54)9972-9341
Nelson Quadros – (54) 9609-5470
Walter Carbolin – (54)8115-7092
Flávio Quadros – (54)9998-1683
CTG LAULAU MIRANDA – 54.313.1436 
Funzoctur – 54.3045.
1415  - funzoctur@pmpf.rs.gov.br
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