
1. EQUIPAMENTOS (SEÇÃO 5 NRCHA RULEBOOK) 

1.1. Os cavalos deverão ser apresentados montados com 
sela western. Os cavaleiros deverão usar um chapéu 
western ou capacete aprovado por uma organização 
eqüestre,, e vestimenta western apropriada deve ser usada 
para competir. Chapéu western ou capacete de segurança 
aprovado, camisa de manga longa com gola e punho. 
Coletes, jaquetas e casacos podem ser usados sobre a 
vestimenta apropriada. O uso da calça de couro é 
obrigatório. O não uso da vestimenta apropriada resultará 
em nota zero. 
1.2. Um “spade bit" ou um freio com as características 
abaixo deve ser usado nas categorias de freio. Essas 
características são: uma barra fixa com bocal de no mínimo 
1” de altura medida entre a base da barra do freio e o topo 
do bocal. Deve haver um rolete móvel (com um ou 
múltiplos anéis) incorporado ao bocal. É permitido que a 
barra seja envolvida por um tambor de de cobre ou metal, e 
deve ser considerado parte do freio. O tambor deverá ser 
redondo, liso e feito de uma só peça. A barra do freio 
deverá ter no mínimo 5/16” de diâmetro, em formato 
redondo, elíptico ou ovalado, feito de metal liso, e livre de 
revestimentos. Não serão aceitos revestimentos de látex ou 
outro material, nem qualquer tipo de extensão ou 
prolongamento da barra. The cheeks must be connected at 
the bottom. O comprimento total do freio deve ser no 
máximo de 8 ½” medido desde a parte inferior interna da 
argola que prende o freio à cabeçada até a argola inferior 
que prende o freio à rédea. Optional tongue release A 
largura do bocal (espaço na barra) deve ter no máximo 3” 
de largura. 



1.3. Braces, copper port cover and/or having copper 
smoothly inlaid in the mouthpiece are optional. É proibido o 
uso de buçal, martingal ou gamarra. Nenhum arame, 
corrente ou outro metal ou dispositivos em couro cru 
podem ser usados em conjunto com o freio ou parte do 
couro da barbela. A correia de couro da barbela deve ser 
chata, flexível e ter largura mínima de ½” e não poderá 
ser torcida. Não é permitido o contato de rebites de 
metal com o queixo do cavalo. A barbela não pode ser 
atada ao freio com material de metal.  
No caso de uso de romal, as rédeas podem ser seguradas 
com qualquer mão, sendo que a mão das rédeas deve ficar 
na posição de punho fechado com o dedão para cima. A 
mão que não é utilizada para segurar as rédeas deve 
segurar o cabo do romal. A biqueira que une as rédeas ao 
cabo é considerada parte do romal. A mão que segura o 
cabo não deve em qualquer hipótese encostar nas rédeas, 
sob pena de nota zero. O cavaleiro pode encurtar as 
rédeas enquanto o cavalo estiver em movimento, desde 
que seja cada mão esteja na posição permitida. Não é 
permitido o uso de dedos entre as rédeas. 
1.4. Hackamores devem ter formato redondo e uniforme, 
de couro trançado, e com miolo flexível sem metal. 
Nenhum artifício de qualquer espécie pode ser usado em 
conjunto com o buçal. Não é permitido o uso de qualquer 
tipo de material rígido juntamente com o buçal 
independentemente de estar coberto ou almofadado. É 
proibido o uso de buçal de crina. Não é permitido o uso de 
fita na focinheira do hackamore. É permitido o uso de fita 
lisa, chata e enrolada no hackamore entre a cabeçada e as 
rédeas, com no máximo 2” de cada lado. 



1.5. Os bridões devem ter argola em formato de “D”ou “O” 
com no máximo 4” de diâmetro interno. O bridão deve ser 
articulado em duas partes. O bridão deve ser articulado em 
duas peças, e a barra deve ter no mínimo 5/16” de 
diâmetro medidos a partir de 1” da argola e afinando 
gradualmente até o centro, na junção das barras. A barra 
deve ser de metal liso, sem revestimento, em formato 
redondo, elíptico ou ovalado. A barra pode ser revestida, 
mas deve ser lisa. Revestimento de latex é proibido. Estes 
bridões devem ser de tal forma que quando as rédeas 
forem puxadas, nenhuma força indevida seja aplicada, ou 
seja, o interior da circunferência da argola não deve ter 
nada além da rédea, barbela e cabeçada. 
É permitido o uso de barbela de couro ou fibra de 
qualquer largura. Não é permitido o uso de ferro, 
corrente ou outro material. A barbela pode ter fivelas 
ou biqueiras de metal prendendo a barbela ao bridão. 
As rédeas devem ser presas ao bridão acima da correia 
da barbela. Não é permitido o uso de rédeas fechadas. 
Devem ser usadas duas mãos nas rédeas, exceto na 
apartação ou para dar segurança ao cavaleiro ou ajustar o 
equipamento, em que é permitido o uso de apenas uma 
mão. 
1.6. O cavaleiro ou seu representante deverão mostrar o 
equipamento para o juiz de equipamento designado, o qual 
deverá ter um imã para verificar os hackamores e barbelas 
conferir a presença de metal O juiz de equipamento 
designado não encostará na boca do cavalo. A não 
apresentação do equipamento ao juiz resultará em nota 
zero. 



2. EQUIPAMENTO QUEBRADO (SEÇÃO 6 NRCHA 
RULEBOOK) 

2.1. Se o equipamento quebrar a qualquer momento 
durante a apresentação, o cavaleiro poderá continuar a 
apresentação desde que não implique em risco ao 
cavaleiro nem agrida o cavalo. Caso o trabalho de cerca 
ocorra imediatamente após o trabalho de rédeas, ou seja 
dado um novo boi, o equipamento poderá ser consertado 
no prazo de um minuto. O cavaleiro poderá desmontar para 
fazer este reparo ou recolher o .equipamento ou traje 
danificado. Cavalo e cavaleiro não poderão deixar a pista 
nem receber assistência física ou equipamento de fora da 
pista. Se o cavaleiro não estiver apto a continuar a 
apresentação devido do equipamento danificado, receberá 
nota zero. 

3. REGRAS DE COMPETIÇÃO (SEÇÃO 9 NRCHA 
RULEBOOK) 

3.1. Um proprietário poderá inscrever mais de um cavalo e 
um cavaleiro poderá apresentar mais de um cavalo. Um 
cavalo poderá ser inscrito apenas uma vez por categoria. 
3.2. Todos os pagamentos de inscrição e outras taxas 
serão pagas aos organizadores e devem ser compensadas 
para ser válidas. 
3.3. Os pagamentos deverão ser realizados até a meia-
noite da data indicada no prazo para não incorrer em multa 
de atraso. 
3.4. Inscrições atrasadas serão aceitas, desde que paga a 
multa. Inscrições atrasadas, recebidas após o sorteio da 



ordem de entrada já ter sido realizado, serão os primeiros a 
entrar em pista. 
3.5. No caso de um cavalo inscrito regularmente não for 
incluído no sorteio, não será realizado um novo sorteio. 
Para estabelecer uma ordem de entrada para o competidor, 
os organizadores do evento sortearão um número entre os 
cavaleiros já inscritos na categoria, e o cavaleiro entrará 
após o número sorteado. (Por exemplo: se há 10 cavalos 
na categoria, e o número sorteado é o 9, o cavaleiro que 
ficou fora do sorteio entrará entre o 9º e o 10º). Quando isto 
ocorrer no trabalho com trabalho de cerca, o número 
apropriado de bois será adicionado ao lote. 
3.6. Quando o sorteio for finalizado, a ordem sorteada é a 
única na qual o competidor poderá se apresentar. O cavalo 
que não puder se apresentar naquela ordem sorteada por 
qualquer razão poderá se apresentar apenas como se 
fosse inscrição atrasada. 
3.7. Se houver alteração quanto ao proprietário do cavalo 
inscrito, o competidor manterá sua elegibilidade desde que 
i) notifique a associação sobre a alteração e comprove a 
intenção do novo proprietário em manter a inscrição, (ii) 
realize o pagamento das taxas pendentes, e (iii) o novo 
proprietário seja membro regular da associação. 
3.8. Fica a critério da organização do evento a questão da 
devolução de inscrições, inscrições atrasadas e 
desistência. 
3.9. Após o término de cada trabalho, o cavalo e o 
equipamento serão inspecionados pelo juiz, que verificará 
a existência de sangue na boca do cavalo. O juiz tem 
autoridade para desqualificar o competidor. 
3.10. Notas não oficiais serão anunciadas depois de cada 
apresentação. As notas serão posteriormente conferidas na 



planilha e eventuais correções serão feitas. As notas não 
serão oficiais até que a planilha seja conferida. 
3.11. No caso de desclassificação posterior, o número de 
cavalos a ser considerado para fins de premiação deverá 
ser mantido. 
3.12. A diretoria escolherá o percurso de rédeas. Qualquer 
alteração de percurso deve ser comunicada aos 
competidores pelo menos uma hora antes do início da 
categoria. 
3.13. A escolha do tamanho e o tipo de ferradura fica a 
critério do competidor. 

4 . S ISTEMA DE NOTAS (SEÇÃO 17 NRCHA 
RULEBOOK) 

4.1. Descrição Geral – Créditos devem ser sempre dados 
quando cabíveis, mesmo quando houver uma penalidade 
envolvida. Quando o juiz estiver em dúvida, o benefício é 
sempre do competidor. O sistema de notas varia entre 60 e 
80 pontos, e pode ser usado ½ ponto. O competidor é 
julgado desde sua entrada na pista até completar o 
percurso. O juiz é instruído a atentar especialmente para 
tentativas de alterar a movimentação da cauda, e julgar de 
acordo com isso. 
4.2. Os cavalos são julgados apenas durante a 
apresentação. 
4.3. Sistema de notas – O sistema de notas da NRCHA 
varia entre 60 e 80 pontos, sendo 60 pontos a menor nota 
possível e 80 pontos a maior nota possível. A nota média 
para um trabalho normal é 70. 
4.4. Se o competidor não tentar levar o boi na cerca, não 
tentar completar o trabalho de rédeas, não tentar apartar o 



boi ou não tentar fazer o box, não receberá a nota e não 
terá classificação, e juiz anotará na planilha como se 
competidor não tivesse comparecido (non-entry). O 
competidor que  iniciar o trabalho com o boi e não for 
desclassificado receberá a nota de acordo com o arbítrio 
do juiz. O competidor que não completar o percurso de 
rédeas receberá a nota zero. O competidor que completar 
os trabalhos com o boi e de rédeas poderá ser classificado, 
mesmo se tiver recebido nota zero numa parte da prova. 
4.5. O juiz poderá apitar a qualquer momento para encerrar 
o trabalho. Se o juiz der o sinal e o competidor ainda não 
tiver terminado o trabalho o competidor receberá a nota 
zero. 
4.6. O cavalo dever aparentar visivelmente saudável no 
início da prova. No caso de haver vários juízes no evento, a 
maioria deverá concordar que o cavalo está saudável antes 
do início da prova. Se o cavalo estiver visivelmente 
mancando o conjunto será imediatamente desclassificado. 
4.7. Não será dada nota em caso de abuso ou manqueira 
(no score). Abuso é definido como apresentar um cavalo 
mancando, apresentação ou escolar se utilizando de 
técnicas abusivas. Tolerância zero significa que técnicas de 
apresentação abusivas não serão toleradas e o juiz deverá 
apitar imediatamente. Se o competidor não parar 
imediatamente estará sujeito à multa, suspensão ou 
ambos. 
4.8. A desclassificação (no score) impede que o competidor 
pegue colocação ou pontos na categoria, mas conta na 
quantidade de inscritos na categoria. A nota zero permite 
que o competidor pegue colocação, e conta na quantidade 
de inscritos na categoria. No caso de ser considerado 
como se não tivesse comparecido (non entry) impede que 



o competidor pegue colocação ou pontos na categoria, e 
não conta na quantidade de inscritos na categoria. 
4.9. Um juiz pode desclassificar o competidor a qualquer 
momento que ele est iver na pista por escolar 
excessivamente o abusar do cavalo. 

5. JULGAMENTO (SEÇÃO 19 NRCHA RULEBOOK) 

5.1. Apartação – O julgamento terá início na linha da 
contagem do tempo. O competidor deve aproximar-se do 
rebanho sem hesitar, entortar ou relutar de modo que o 
cavalo entre no rebanho com a profundidade suficiente 
para demonstrar sua habilidade de apartar um boi. O 
cavalo deve trabalhar calmo mas alerta, causando quase 
nenhuma perturbação ao rebanho ou ao boi tirado. 
Créditos serão dados por guiar o rebanho, mantendo 
distância suficiente dele, e sustentar o boi escolhido 
apartado dos demais na posição de trabalho mais próximo 
possível do centro da arena. Será levado em conta o grau 
de dificuldade, a aparência e a coragem de mater um boi 
difícil. O tempo de trabalho efetivo com o gado dentro dos 2 
½ minutos terá efeito positivo sobre a nota. O cavalo 
deverá demonstrar expressão, mas não deverá avançar 
sobre o boi. O julgamento terminará com o sinal do juiz. 
Se o competidor levar muito tempo para chegar ao rebanho 
após ser chamado o Diretor de Juízes avisará o locutor 
para fazer uma segunda chamada. Se o competidor não 
comparecer será feita uma chamada de 15 segundos e se 
o competidor não comparecer a contagem de tempo será 
iniciada. Deve ser levado em consideração os 
competidores que estavam rebatendo para o competidor 
anterior. 



Penalidades 
1 Ponto: 
A. Trabalhar em desvantagem com relação ao boi 
B. Emissão de ruídos pelo competidor na direção do gado 
C. Trabalhar fora de posição. 
D. Levar a ponta do pé, o pé ou estribo na paleta do cavalo 
3 Pontos: 
A. Parada quente 
B. Estouro de boiada 
C. Deixar de apartar o boi do fundo do rebanho 
D. Cerca de fundo 
5 Pontos: 
A. Desligar do boi 
B. Perda de boi 
C. Trocar o boi escolhido 
D. Deixar de tirar apenas um boi depois de sair do rebanho 
E. Desobediência óbiva, como coice, mordida, pulo, recuo, 
avançar, e outros comportamentos de insubordinação 
F. Esporear ou bater na frente da barrigueira a qualquer 
momento 
Zero: 
A. Dar as costas para o boi 
B. Usar duas mãos nas rédeas quando estiver usando freio 
C. Colocar os dedos entre as rédeas quando estiver 
usando freio 
D. Uso de equipamento ilegal 
E. Abandonar a pista antes do término do tempo 
F. Queda do cavalo ou cavaleiro 
G. Presença de sangue dentro da boca do cavalo 
H. Vestimenta western imprópria 
I. Não se apresentar na ordem correta 



NOTA:O juiz pode dar o sinal antes do término do trabalho, 
a qualquer tempo, e neste caso o competidor receberá nota 
zero se ainda não tiver completado o trabalho. 

Desclassificação (no score) 
A. Abuso 
B. Manqueira 

5.2. Rédeas – Notas de manobras de Rédeas: A NRCHA 
dividiu cada percurso em conjuntos de manobras. É 
responsabilidade do juiz avaliar os grupos de manobras 
individualmente e dar nota às manobras de acordo com a 
seguinte escala: 
-1 ½ Extremamente fraca 
-1 Muito fraca 
-½ Fraca 
0 Correta 
+ ½ Boa 
+1 Muito boa 
+1 ½ Excelente 

Trabalho de Rédeas: Os cavalos devem se apresentar 
individualmente. O julgamento terá início a partir da entrada 
do conjunto na arena. Não é permitido escolar o cavalo 
após a entrada na pista. O trabalho consiste em: círculos, 
trocas de mão e corridas finalizadas com esbarros bem 
equilibrados e alinhados, giros e recuo de comprimento 
razoável, sem hesitar entre as manobras. Os percursos do 
regulamento são exigidos em eventos oficiais. O juiz pode 
alterar a ordem tradicional de apresentação e do percurso 



exato de acordo com as condições da arena.O julgamento 
termina quando o cavaleiro indica que encerrou sua 
apresentação parando completamente. Recompensar ou 
agradar o cavalo só é permitido após o término do percurso 
de rédeas ou antes do competidor pedir o boi.  
O melhor cavalo de rédeas deve ser facilmente guiado ou 
controlado com pouco ou nenhuma resistência aparente. 
Mal comportamento demonstrado pelo cavalo será 
penalizado. Desvios do percurso serão considerados como 
perda de controle e avaliados apropriadamente. Créditos 
serão dados pela suavidade, sutileza, atitude, rapidez e 
autoridade na realização das manobras, enquanto usada 
uma velocidade controlada, que aumente o grau de 
dificuldade e torne a apresentação emocionante e 
agradável de se assistir. 
Círculos: São uma manobra controlada a galope na área 
designada da arena. Será dada ênfase na nota do 
competidor que demonstrar suavidade e controle na 
realização da figura oito com fácil troca de mãos. Os 
círculos da esquerda e da direita deverão ter uma linha do 
centro comum no meio da arena. Os círculos devem ser 
iniciados na mão correta. A velocidade e o tamanho dos 
círculos deve ser a mesma nos dois lados. O cavalo deve 
galopar de maneira uniforme e fluida com o mínimo de 
contato ou comando. Os círculos deverão ser realizados a 
uma distância suficiente da cerca ou parece, de modo que 
não afete o seu formato. 
Troca de mãos: É o ato do cavalo de trocar seus 
anteriores e posteriores do lado interno do seu corpo 
enquanto muda de direção no galope. A troca de mão deve 
ser executada ao galope sem quebra de movimento ou 
velocidade no meio da arena. O cavalo deve trocar de 



mãos no local exato indicado na descrição do percurso e 
deverá fazê-lo no mesmo galão. O cavalo estará na mão 
errada caso os anteriores e posteriores não trocarem no 
mesmo galão. 
Trote: Trotar até dois galões acarreta penalidade de ½ 
ponto. Trotar mais de 2 galões acarreta penalidade de 2 
pontos. Trotar mais de meio círculo ou metade da arena 
resulta em nota zero. Para determinar se é cabível a 
penalidade de ½ ponto ou 2 pontos, é útil ao juiz considerar 
a distância percorrida e contar os passos das patas 
traseiras. Até quatro passos representam até dois galões e 
requerem aplicação de ½ ponto de penalidade. Cinco 
passos ou mais, portanto, requerem aplicação de 2 pontos 
de penalidade. 
Run-Downs: São corridas realizadas ao longo da arena. 
Elas deverão ser feitas conforme descrito no percurso, a 
menos que indicado de modo diverso pelo juiz devido às 
condições da pista. O cavalo deve demonstrar atitude 
relaxada e fluida quando alinhado e durante toda da 
manobra. O cavalo deverá ter uma velocidade controlada e 
compatível com o tamanho da arena e com as condições 
do solo. O cavalo deve correr em linha reta com o mínimo 
de contato do cavaleiro. É desejável que a corrida seja feita 
em linha reta e controlada, com paradas retas e suaves, 
mantendo a cabeça na posição correta e flexionada. 
Esbarros: Devem ser alinhados na direção da corrida. O 
cavalo deve posicionar seus posteriores sob o corpo 
durante toda a parada, mantendo a cabeça em posição 
natural, com leve contato das rédeas. 
Spins: São giros consistentes e posicionados de 360o 
sobre o posterior interno que fica em posição estacionária. 
Os giros devem ser suaves e ágeis. O posterior interno 



deve ficar fixo num só lugar do início ao final do spin. O 
cavalo deve parar o spin exatamente conforme indicado na 
descrição do percurso. Os spins de ambos os lado devem 
ter velocidade e equilíbrio semelhantes.  
Recuo: É o movimento do cavalo em sentido reverso, em 
linha reta, pela distância descrita no percurso. O cavalo 
deve iniciar o recuo de maneira controlada sem hesitar até 
que o cavaleiro dê o comando para parar. Se o cavalo 
recuar em momento não especificado no percurso, será 
aplicada a nota zero se o cavalo recuar mais de 2 galões 
completos. É importante notar que um galão é definido 
como o movimento completo das quatro patas do cavalo. 
Nesta situação, é útil ao juiz contar os passos das patas 
dianteiras. Até quatro passos não incorre penalidade. Cinco 
passos ou mais consistem em inclusão de manobra não 
especificada, e conseqüentemente acarretam nota zero. 
Pausa: É um pequeno intervalo com duração suficiente 
para demonstrar a conclusão de uma manobra. Deve haver 
uma pausa sutil para indicar cada manobra. 
Definição de queda do cavalo: Quando a paleta e a 
garupa do cavalo estiverem em contato com o chão e as 
quatro patas estiverem apontando na mesma direção. A 
queda do cavalo acarreta nota zero. 
Definição de queda do cavaleiro: Quando o cavaleiro não 
estiver montado no cavalo. 

Penalidades 
½ ponto: 
Nõ trocar de mãos simultaneamente 
Passar ou adiantar 1/8 na parada do spin 
Trotar dois galões 



1 ponto: 
Estar na mão errada 
Estar na mão errada a cada ¼ de círculo 
Slipping a rein in the bridle 
Matar a corrida ou antecipar a parada 
Passar ou adiantar ¼ na parada do spin 
Esporear ou chicotear excessivamente 

2 pontos: 
Estar na mão errada ao contornar a arena passando o 
segundo canto 
Não trocar de mão em percursos em que só há ½ círculo 
Queimar a marca nas paradas 
Congelar o movimento nas viradas (spins e rollbacks) 
Quebra de velocidade 
Trotar mais de dois galões 
Em percursos que entram ao trote, deixar de parar antes 
de sair no galope 
Parar no primeiro ¼ do círculo depois de sair no galope 
(quebra de velocidade) 
5 pontos: 
Esporear ou bater à frente da barrigueira 
Desobediência ou insubordinação óbvias como dar coice, 
morder, pular ,recuar ou empinar 
Zero: 
Não completer o percurso (incluindo passar ou adiantar 
mais de ¼ na parade do spin) 
Usar duas mãos nas rédeas em categoria de freio e duas 
rédeas 
Usar dedos entre as rédeas em categoria de freio 
Quando o cavalo empacar 
Sangue dentro da boca do cavalo 



Usar equipamento ilegal 
Deixar a arena antes do término do percurso 
Queda do cavalo ou do cavaleiro 
Recuar mais de dois galões quando não especificado no 
percurso 
Trotar mais de ½ círculo ou ½ do comprimento da arena 
em linha reta 
Vestimento western imprópria 
O juiz pode dar o sinal antes do término do trabalho, a 
qualquer tempo, e neste caso o competidor receberá nota 
zero se ainda não tiver completado o trabalho. 

Não comparecimento (non entry) 
Deixa de tentar executar o percurso 

Desclassificação (no score) 
Abuso 
Manqueira 

Penalidade de troca e saída de mãos: O juiz deve 
penalizar em ½ ponto o atraso na troca de mão por um 
galão. A penalidade por estar na mão errada é cumulative, 
e o juiz deve adicionar 1 ponto de penalidade para cada ¼ 
da circunferência em que o cavalo estiver na mão errada. 

5.3. Trabalho com o boi: “O ponto mais importa quando 
se trabalha um boi é ter vantagem sobre ou estar no 
controle do boi. Ao mesmo tempo, o cavalo deve exibir 
disposição suave para fazer seu trabalho. Ele deve 
responder a um toque leve da réuea e mostrar boas 
maneiras na sua cabeça e corpo” - Bobby Ingersol.  



O julgamento começa quando o competidor entra na arena. 
O competidor não pode corrigir o cavalo no intervalo entre 
o fim do trabalho de rédeas e o trabalho com o boi, quando 
este for realizado imediatamente após aquele, sendo que a 
penalidade para isto é zero. Com o começo do trabalho, 
cada competidor, ao receber o boi na arena, deve manter o 
boi na área prescrita do fim da arena por tempo suficiente 
para demonstrar a habilidade do cavalo de conter o boi 
naquele espaço.  
Depois de um tempo razoável, o competidor deve levar o 
boi para a cerca, fazendo pelo menos um corte de cada 
lado da mesma cerca. Então o competidor deve levar o boi 
para uma área livre da pista (centro) e circular o boi pelo 
menos uma vez de cada lado. O percurso exigido para o 
trabalho com o boi é: caixote, cortes na cerca, e círculos, 
nesta ordem.  
O juiz deve levar em conta o tamanho da arena, as 
condições do solo e a disposição do gado, a fim de atribuir 
a nota para cada trabalho. Se o solo, a arena e/ ou as 
condições do tempo forem consideradas desfavoráveis 
pelos competidores, eles podem informar ao juiz o qual 
poderá alterar o trabalho com o boi por questões de 
segurança.  
Quanto maior a dificuldade da corrida, mais créditos devem 
ser dados. A dificuldade consiste na velocidade extrema ou 
insubordinação do boi, ou a relutância do boi em correr ao 
longo da cerca quando suficientemente guiado pelo 
competidor. O trabalho mais controlado, com o maior grau 
de dificuldade, que exibe boa performance ao longo de 
toda a prova deve receber a maior nota. Mau 
comportamento exibido pelo cavalo será penalizado. 
Quando houver gado suficiente, o competidor deve receber 



um novo boi se aquele sorteado é injustificadamente difícil 
ou impossível de trabalhar. Se o conjunto desistir do 
trabalho com o boi antes do sinal do juiz dando um novo 
boi receberá a nota zero. Se o cavaleiro começou a circular 
o boi e o boi cair, o juiz não dará um novo boi. O cavaleiro 
deve circular o boi caído para terminar o percurso. O juiz 
pode apitar a qualquer momento durante o trabalho. Um 
apito indica término do trabalho e dois apitos indicam que 
deve ser dado um novo boi. Se o juiz apitar para dar um 
novo boi, o competidor pode optar por continuar 
trabalhando o mesmo boi. Se o competidor quer aceitar 
outro boi, ele deve parar imediatamente. No caso de haver 
mais de um juiz, qualquer deles pode sinalizar o final do 
trabalho ou um novo boi. 
Se em algum momento o juiz sentir que o competidor 
perdeu o controle e coloca a si mesmo e/ou seu cavalo em 
perigo o juiz pode terminar o trabalho e nesse caso dará 
nota zero. Em caso de emergência o juiz pode apitar duas 
vezes pela segunda vez. Neste ponto o competidor não 
tem a opção de continuar e deve ser dado um novo boi. O 
competidor deve parar imediatamente ou será dada nota 
zero. O julgamento termina com o apito. Será dada nota 
zero se o trabalho não estiver terminado quando o juiz 
apitar.  
É permitido o uso de uma mão no pito da sela para o 
cavaleiro evitar a queda, e seu uso excessivo pode ser 
penalizado.  
Durante o trabalho, quando o boi deixa a arena, o 
competidor automaticamente recebe um novo boi e o 
julgamento será reiniciado. 



Caixote (boxing): Trabalhar o boi no fundo da arena até 
que o competidor prove a habilidade do cavalo em dominar 
o boi. O cavalo deve exibir senso de boi superior e 
habilidade natural sem excessivo uso das rédeas e 
esporas. Na posição cabeça-cabeça o grau de dificuldade 
deve ser considerado. 
Corte na cerca: O corte na cerca é definido como uma 
virada na qual o boi, enquanto corre junto a cerca de um 
lado da arena ou a ela paralela, é cortado pelo cavalo e 
vira na direção contrária, na mesma cerca ou no mesmo 
lado da arena. O competidor deve estar perto o suficiente 
do boi para causar a virada do boi para a outra direção.  
Na situação em que o cavalo tenta cortar o boi, e este 
escapa por trás do cavalo, considera-se que a manobra foi 
realizada. A rota do boi foi alterada pela influência do 
cavalo e cavaleiro. Para ser considerado um corte este 
deve ser realizado sem a ajuda da cerca do fundo, a não 
ser que cavalo esteja na posição correta. Durante o corte, o 
cavalo deve usar apenas o seu próprio corpo de maneira 
atlética, parando sobre os posteriores e se movimentando 
na direção contrária, enquanto usa a parte dianteira do seu 
corpo para se equilibrar e virar. Quando o corte ocorrer 
longe da cerca, é preferível separar o corte do circulo. Isso 
pode ser feito fazendo o corte e trocando o lado do circulo, 
ou fazer uma pausa breve antes de fazer o círculo para o 
mesmo lado. Em qualquer caso é importante mostrar uma 
separação entre o corte e o círculo. 
O competidor deve realizar pelo menos um corte para cada 
lado. Mais de dois cortes bons para cada lado não 
resultarão em créditos extras, mas também não serão 
penalizados, a menos que o boi esteja muito cansado para 
ser circulado corretamente. Um corte para cada lado não 



necessariamente resultará em crédito extra se o cavalo e /
ou o boi estiverem fora de controle.  
Círculos: Direcionando o boi suavemente por pelo menos 
360º em cada direção sem o apoio da cerca. O tamanho, 
simetria, velocidade e equilíbrio dos círculos para direita e 
esquerda demonstram controle. Na situação em que o 
tamanho do círculo é diminuído gradativamente com 
velocidade e posição cabeça-cabeça receberão créditos. 
Os círculos devem ser terminados antes do boi estar 
cansado. 

Trabalho com o boi - penalidades: 
1 ponto: 
A. Trabalhar em desvantagem com relação ao boi 
B. Quando a cabeça do boi passa a marca de 1 ponto  
C. Mudar o lado da arena para fazer os cortes (1 ponto 
para cada mudança) 
D. Para cada corpo que o cavalo passa o boi (o tamanho 
do corpo é considerado da cabeça do boi à cauda do 
cavalo) 
E. Trabalhar fora de posição 
F. Perder a rédea. 
G. Não passar a marca do meio no primeiro corte 
H. Esporear, ralhar e chicotear excessivamente 

2 pontos: 
A. Passar pelo canto da arena antes do corte (quando a 
cabeça do boi atinge a marca de 2 pontos) 
B. Quando o trabalho de cerca não é feito junto à cerca 
(pelo menos 20’) e o boi atinge a distância de 3 pés da 
cerca do fundo antes do corte - isto se aplica quando o boi 
vai da cerca do fundo à outra 



3 pontos: 
A. Cansar o boi antes de fazer o círculo 
B. “Hanging up” (quando o cavalo se recusa a virar) 
C. Derrubar o boi sem ter vantagem sobre ele 

5 pontos: 
A. Não fazer corte para um lado (5 pontos cada lado) 
B. Esporear ou bater na frente da barrigueira 
C. Desobediência óbvia, como coice, mordida, pulo, recuo 
e outros comportamentos de insubordinação 

Zero: 
A. Ficar de costas para o boi 
B. Usar duas mãos nas rédeas em categoria de freio ou 
duas rédeas 
C. Usar dedos entre as rédeas em categoria de freio, 
exceto na categoria duas rédeas 
D. Empacar 
E. Fora de controle (colocando o cavaleiro em perigo) 
F. Sangue dentro da boca 
G. Equipamento ilegal 
H. Deixa a arena antes de terminado o percurso 
I. Queda do cavalo ou cavaleiro 
J. Corrigir o cavalo no intervalo entre o trabalho de rédeas 
e o trabalho com o boi, quando este ocorrer imediatamente 
após aquele 
K. Corrigir o cavalo entre a troca de boi. A correção é 
definida como um ganho de vantagem por excesso de 
puxões, viradas, paradas e recuos ou não parar 
imediatamente quando aceitar um novo boi. 



L. Se o cavaleiro bate o chuta o boi com o romal ou as 
rédeas, de maneira abusiva 
M. Vestimenta western imprópria. 
N. Não trabalhar na ordem apropriada 

Não comparecimento (non entry) 
Deixa de tentar executar o percurso 

Desclassificação (no score) 
A. Abuso 
B. Manqueira 

NOTA: Um juiz pode apitar a qualquer tempo para terminar 
o trabalho, e se o percurso não estiver terminado será dada 
nota zero 

5.4. Orientações para julgamento da categoria boxing – 
O objetivo desta categoria é apresentar o cavaleiro ao 
trabalho no caixote. O competidor não pode corrigir o 
cavalo no intervalo entre o fim do trabalho de rédeas e o 
trabalho com o boi, quando este for real izado 
imediatamente após aquele, sendo que a penalidade para 
isto é zero. Cada competidor, ao receber o boi na arena, 
deve mantê-lo no fundo da arena por 50 segundos, 
demonstrando a habilidade do cavalo e cavaleiro de 
controlar o boi. O tempo começa a ser contado quando o 
portão fecha após o boi entrar na arena. O locutor ou o juiz 
sinalizarão quando o tempo estiver esgotado. 

Boxing - Penalidades: 

1 ponto: 



A. Trabalhar em desvantagem com relação ao boi 
B. Trabalhar fora de posição 
C. Esporear, ralhar e chicotear excessivamente 

3 pontos: 
A. Perda de controle com o boi saindo do fundo da arena 

5 pontos: 
A. Esporear ou bater na frente da barrigueira em qualquer 
momento 
B. Desobediência óbiva, como coice, mordida, pulo, recuo 
e outros comportamentos de insubordinação 

Zero: 
A. Ficar de costas para o boi 
B. Usar duas mãos nas rédeas em categoria de freio ou 
duas rédeas 
C. Usar dedos entre as rédeas em categoria de freio, 
exceto na categoria duas rédeas 
D. Empacar 
E. Perda de controle 
F. Sangue dentro da boca 
G. Equipamento ilegal 
H. Deixar a arena antes de terminado o percurso 
I. Queda do cavalo ou cavaleiro 
J. Corrigir o cavalo no intervalo entre o trabalho de rédeas 
e o trabalho com o boi 
K. Corrigir o cavalo no intervalo entre a troca de boi (a 
correção é definida como um ganho de vantagem por 
excesso de puxões, viradas, paradas e recuos) 
L. Vestimenta western imprópria. 
M. Não trabalhar na ordem apropriada 



Não comparecimento (non entry) 
Deixa de tentar executar o percurso 

Desclassificação (no score) 
A. Abuso 
B. Manqueira 

Créditos: 
A. Manter o controle do boi o tempo todo 
B. Manter a posição correta 
C. Grau de dificuldade 
D. Aparência 
E. Tempo trabalhado


