CARTÃO OFICIAL DE JULGAMENTO
Evento: _________________________________________________________ Data:____________ Hora:_____________
Categoria: __________________________________________________ Bateria: ________ Prêmios até_________ lugar

CONTEÚDO DA PROVA:

Trabalho no rebanho: Conduzir o boi (+) (3+) (3) (3-) (-)
Controle do boi: Trablahar o boi no centro da pista (+) (3+) (3) (3-) (-)
Grau de dificuldade: (+) (3+) (3) (3-) (-)
Estilo, beleza: (+) (3+) (3) (3-) (-)
Tempo trabalhado: (+) (3+) (3) (3-) (-)
Coragem: (+) (3+) (3) (3-) (-)
Rédeas soltas: (3) (-)
Cavalo avançando: (-) (somente)
Forçado a desligar do boi: (-) (somente)
Ajuda excessiva: (-) (somente)

ANIMAL

NOTA

(A) Perda de posição—11
(a)-1/2 Perda de posição—11
(B) Uso visível de sinais ou rédeas—8
(C) Barulho dirigido ao gado—5a
(D) Bater bota/estribo na paleta do cavalo—8d
(E) Demorar para baixar a mão da rédea—8a
(F) Trabalhar fora de posição—11
(G) Posicionar a mão muito à frente—8

Três Pontos:

(A) Parada quente—13
(B) Distúrbio de rebanho—5b
(C) Usar segunda mão nas rédeas—8b
(D) Esporear na paleta do cavalo—8c
(E) Manotear ou morder o boi—12
(F) Não fazer uma entrada profunda—1
(G) Cerca de fundo—6

PENALIDADES
1 PT

Penalidades

Um Ponto:

3 PTS

5 PTS

Cinco Pontos:
(A) Cavalo desligar do boi—14
(B) Perder o boi—9
(C) Trocar o boi após ter se
comprometido com um—10
(D) Não conseguir separar um boi
após ter saído do rebanho—15
60—Cavalo virar o rabo para o boi—7
0—Cavalo cair com as quatro patas
paralelas ao chão—17
Desclassificação (nota 0) Equipamento ilegal, deixar a área de
trabalho antes do tempo terminar ou
tratamento desumano ao cavalo.
+ Acima da Média

Acima da Média
CONTEÚDO DA PROVA 33+ Média

Trabalho no
rebanho

Controle Grau de
do boi dificuldade

Estilo, beleza

3-

Abaixo da Média
- Abaixo da Média

Tempo Coragem Rédeas Cavalo Forçado Ajuda
avan- a desligar excessiva
soltas çando
trabalhado

As divisões dentro da coluna “penalidades” representam o 1º, 2º e 3º boi trabalhado.
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