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Capítulo I 

DAS FINALIDADES 

Art. 1° – O ABERTINHO é um evento esportista e tradicionalista, executado e 

coordenado pela Coordenadoria Regional da 12ª Região Tradicionalista, que tem por 

finalidade a preservação, valorização e divulgação das práticas esportistas 

tradicionalistas popular do Rio Grande do Sul. 

Art. 2° – O ABERTINHO tem por objetivo, proporcionar às categorias Mirim e 

Juvenil a oportunidade de participar de um evento envolvendo entidades tradicionalistas 

de diferentes regiões, cidades e estados. 

 

Capítulo II 

DOS PARTICIPANTES 

Art. 3° – Poderão participar do ABERTINHO todas as entidades tradicionalistas 

registradas no MTG-RS e fora dele.  

Art. 4° – Somente poderão participar do ABERTINHO aqueles concorrentes que 

respeitarem as idades abaixo relacionadas e possuírem o cartão tradicionalista:  

§ 1º – Categoria Única: De 0 até 17 (dezessete) anos não podendo ter 18 (dezoito) 

na data de sua realização.  

 

Capítulo III 

DAS MODALIDADES 

Art. 5° – Acontecerá no mês de outubro de cada ano, sendo alusivo ao mês das 

crianças. 

Art. 6° –  As provas previstas nestes regulamentos são: 

 Jogo Bocha Campeira; 

 Jogo de Truco Cego; 

 Vaca Parada – Categoria: Piazito (0 a 6 anos) – Bonequinha (0 a 6 anos) 

Piá (7 a 11 anos) e Prendinha (7 a 11 anos).   

Parágrafo único – A limitação explicitada no caput deste artigo tem como intenção 

respeitar as diretrizes e regras estabelecidas pelo MTG quanto aos horários de 

realização e encerramento das modalidades do evento. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7° – A inscrição consiste no preenchimento do formulário, disponível no site 

da 12ª Região Tradicionalista www.12regiaotradicionalista.com. 

§ 1º – A confirmação da inscrição se dará através de retorno dado pela 

organização do evento ao endereço eletrônico que originou o pedido de inscrição. 

§ 2º – Se houver recusa de inscrição, o motivo que causou tal fato constará no 

corpo do retorno dado ao endereço eletrônico de origem. 

http://www.12regiaotradicionalista.com/


Art. 8° – Cada entidade tradicionalista poderá inscrever até 04 (quatro) 

concorrentes em cada prova. 

Art. 9° – Será cobrado o cartão tradicionalista de todos os concorrentes, no 

momento de sua apresentação.  

 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

Art. 10° – É documento obrigatório o cartão tradicionalista para todos os 

participantes, concorrentes e/ou músicos.  

Parágrafo único – Não serão aceitos outros documentos de identificação ou 

qualquer documento de autorização. 

 

Capítulo IV 

DAS COMISSÕES JULGADORAS 

Art. 11° – As Comissões de Julgadoras do ABERTINHO são de responsabilidade 

da Comissão Executiva do evento. 

Art. 12° – A Comissão Julgadora do ABERTINHO, obedecerá aos mesmos 

critérios e sistemáticas já regulamentados e determinados no Regulamento Esportivo e 

Campeiro do Rio Grande do Sul. 

 

Capítulo V 

DOS PRÊMIOS 

Art. 13° – O ABERTINHO, seguindo as orientações da Diretoria do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho, não pagará premiação em dinheiro, sendo que todas as 

modalidades serão premiadas com troféus. 

Art. 14° – No momento da premiação, os vencedores do ABERTINHO somente 

poderão retirar o seu troféu se estiverem corretamente “pilchados”. 

 

Capítulo VI 

DAS PENALIDADES 

Art. 15° – As entidades participantes são solidariamente responsáveis pelos atos 

praticados por membros de suas patronagens e associados participantes do 

ABERTINHO, estando sujeitas às penalidades previstas na regulamentação do MTG. 

Art. 16° – Serão desclassificadas do ABERTINHO e não terão direito à inscrição 

na próxima edição do evento as entidades que comprovadamente, usarem de má fé, ou 

tentarem ludibriar o regulamento em qualquer um de seus artigos. 

 

 

 



Capítulo VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17° – As decisões da comissão Avaliadora são irrecorríveis. 

Art. 18° – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela comissão 

executiva do evento. 

 


