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REGULAMENTO DA SELETIVA CAMPEIRA DA 12ª RT 

SECAMP 
 

Capítulo I 
DAS FINALIDADES 

 
 
Art. 1° - O REGULAMENTO DA SELETIVA CAMPEIRA DA 12ª RT – SECAMP 

tem por finalidade:  
 

I - preservar os costumes, as tradições e o folclore do povo gaúcho; 

II - divulgar os hábitos próprios do campeiro rio-grandense; 

III - promover o intercâmbio através de suas lides campeiras, integrando os 

participantes das diversas Entidades Tradicionalistas da 12ª Região 

Tradicionalista, de forma que não se apague o rastro dos hábitos e costumes 

típicos gaúchos rio-grandense; 

IV - valorizar e demonstrar as habilidades campeiras, protegendo o homem 

rural, em nível local e regional, dentro de uma certa unidade e respeitando as 

características regionais; 

V - escolher os representantes da 12ª Região Tradicionalista que representarão 

a mesma na FECARS (Festa Campeira do Rio Grande do Sul), evento este 

realizado anualmente e de responsabilidade do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho. 

Capítulo II 
DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 2° - Poderão participar da SELETIVA CAMPEIRA DA 12ª RT, todos os 

interessados, desde que obedecidas às normas deste Regulamento e que 

sejam representantes de entidades regularmente filiadas ao MTG e 

pertencentes a 12ª Região Tradicionalista. 

§ 1º - Poderá ser permitida a participação de convidados especiais sem sentido 

de competição.  
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§ 2º - Aplicam-se na SECAMP todas as regras técnicas e disciplinares 

estabelecidas nos Regulamentos: Campeiro, e do Código de Ética 

Tradicionalista. 

Art. 3º - Os participantes do laço seleção deverão estar com o cartão 

tradicionalista em dia e não poderão representar mais de uma entidade, no 

decorrer das 2 (duas) fases do evento. 

Capítulo III 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 4º - As inscrições serão feitas pelo Patrão ou responsável da entidade na 
qual o tradicionalista é filiado, devendo a entidade estar com suas obrigações 

em dia para com o MTG e Região Tradicionalista.  
 
Art. 5º - Será exigido comprovação de idade dos participantes, nas provas com 

definição de idade, e em todas as categorias a apresentação do Cartão 
Tradicionalista emitido pelo MTG.  

 
Art. 6º - As inscrições terão custo a ser definido pela coordenadoria regional. 
 

§ 1º - As alterações nas inscrições poderão ser realizadas até uma hora (1h) 
antes do inicio da modalidade, desde que os substitutos esteja em regularidade 

com a entidade tradicionalista, região e seja portador do cartão tradicionalista. 
 
§ 2º - Em caso de acidente ou impedimento comprovado poderá haver 

substituição de concorrente durante a realização daquela modalidade. 
 

Art. 7º - As fichas de inscrições serão fornecidas pela Coordenadoria. 
 

Capítulo IV 
DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 8° - A Realização da SECAMP é de responsabilidade da Coordenadoria e 

Diretoria Campeira da 12ª Região Tradicionalista. E será assim realizada: 

I - 1ª ETAPA, no mês de agosto de cada ano; 

II - 2ª ETAPA, no mês de outubro de cada ano. 

§ 1° - Os locais de realização serão escolhidos e determinados pela 

Coordenadoria regional juntamente com a Diretoria Campeira da 12ª RT. 
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Art. 9º - Quanto as provas, modalidade/gêneros, categorias e idades, assim 

como tamanho das armadas e quantidade de rodilhas no caso das provas de 

laço, seguirão as mesmas contidas no Regulamento da Festa Campeira do Rio 

Grande do Sul – FECARS em seu Artigo 10º. 

Art. 10º - A SECAMP nas diversas modalidades das provas de tiro de laço 

observará as seguintes diretrizes: 

I - Cada laçador terá direito a 10 (dez) corridas de boi por etapa, 

independentemente da quantidade de modalidades em que estiver inscrito. 

II - Os horários de início e termino das etapas serão definidos pela 

coordenadoria regional e divulgados em programação da SECAMP distribuídas 

no Encontro Regional de Patrões. 

III - Serão consideradas armadas válidas as que forem cerradas. 

IV - No caso das modalidades individuais, o laçador que obtiver maior número 

de armadas positivas, será o selecionado para representar a 12ª Região 

Tradicionalista na FECARS do ano subsequente. 

V - Para modalidades em duplas (ex.: Laço Pai e Filho) cada um terá direito a 

10 (dez) armadas por etapa, sendo somadas as positivas, classificando-se a 

dupla com maior número de armadas. 

VI - No caso da equipe, os 10 (dez) participantes que obtiveram o maior 

número de armadas positivas, automaticamente estarão classificados para o 

FECARS do ano subsequente. 

VII - Existindo laçadores ou duplas com o mesmo número de armadas, o 

desempate será no mata-mata, sendo distribuída uma armada para cada 

laçador, vencendo aquele que não errar, esta disputa ocorrerá na 2ª etapa. 

VIII - O participante inscrito que não participar de uma das etapas, estará 

automaticamente desclassificado. 

IX - O Patrão ou responsável pela entidade deverá no Domingo da 2ª etapa 

confirmar a participação dos integrantes de sua entidade classificados, na 

FECARS, correndo riscos de se não o fizer, as armadas serem 

desconsideradas.  
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X - A 12ª Região Tradicionalista organizará 02 (dois) treinos com os 

classificados para a FECARS, sendo o primeiro em dezembro e o segundo em 

março, com armadas pagas pelos laçadores classificados. 

 

Capítulo V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 11º - Todas as provas e formas de utilização de pilchas e encilhas seguirão 

as diretrizes já estabelecidas pelo MTG – Movimento Tradicionalista Gaúcho 

Art. 12° - As modalidades que não possuírem concorrentes inscritos na 

SECAMP, ficarão sob-responsabilidade do Diretor Campeiro da 12ª RT a 

escolha dos mesmos, com aprovação do Coordenador Regional.  

Art. 13° - Será aplicada penalidade, naquele classificado que após confirmação 

de sua participação de ida ao FECARS, deixar de comparecer sem motivo 

previamente justificado, que podem variar de suspensão de 1 a 2 anos de 

Seletivas e Rodeios. 

 

 

 

Fabiano Vencato                                              Jeferson Gonçalves 
      Coordenador da 12ª RT                                  Diretor Campeiro da 12ª RT 

 

 

 

   

 


