1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAÇO 2022
TAÇA NERI RAULINO
REGULAMENTO/EDITAL
CAPITULO I: DA FINALIDADE
O 1º Campeonato Municipal de Laço vem com a finalidade de garantir uma melhor
socialização e lazer aos laçadores do Município de Araquari.
CAPITULO II: DA SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO.
A organização, supervisão e execução do 1º Campeonato Municipal de Laço de
Araquari/SC, estará a cargo da Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer.
CAPITULO III: CABERÁ AO COORDENADOR DO EVENTO:
A.
B.
C.
D.

Elaborar e fazer cumprir o regulamento;
O Fornecimento de arbitragem e narrador;
Elaborar tabelas;
O Direito de por motivos diversos, alterar datas e horários das etapas, tendo uma
antecedência de 24 horas;
E. O conhecimento da arbitragem;
F. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte Turismo
e Lazer.
CAPITULO IV: INCRIÇÃO DOS RANCHOS/CABANHAS
Artigo 1º - Os ranchos que querem participar das etapas do 1º Campeonato Municipal
de Laço, deveram se inscrever até o dia 30/11/2021 na sede da Secretaria de Turismo,
Esporte e Lazer ou via e-mail ( turismo.araquari@gmail.com ).
CAPÍTULO V: INSCRIÇÃO DE ATLETAS
Artigo 2º - As equipes terão até o dia 08/02/2022 as 19h00min no congresso técnico
para apresentar sua lista de laçadores no auditório da prefeitura de Araquari ou realizar

as inscrições na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer no período das 8:00 as 17:00
horas, antes do congresso técnico.
Artigo 3º - Não serão admitidas substituições de laçadores inscritos;
Artigo 4º - Cada equipe poderá inscrever QUATRO (04) laçadores titulares e UM (01)
laçador reserva.
Artigo 5º - Será permitido somente a inscrição de atletas que comprovadamente moram
(6 meses), trabalham (6 meses) ou votam no município.
CRITÉRIOS DE COMPROVAÇÃO:
 MORA: COM DOMICILIO CIVIL EM ARAQUARI (O DOMICILIO CIVIL É O LUGAR EM QUE A
PESSOA ORDINARIAMENTE EXERCE SEUS DIREITOS E CUMPRE SUAS OBRIGAÇÕES DA
VIDA CIVIL, INCLUSIVE QUANDO CHAMADA A FAZÊ-LO POR VIA JUDICIAL, UMA VEZ QUE
DO DOMICÍLIO DECORRE A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE FORO PARA O JULGAMENTO
DE AÇÕES EM QUE A PESSOA FIGURA COMO PARTE). HÁ NO MÍNIMO SEIS MESES
ANTECEDENTE AO INÍCIO DO CAMPEONATO EM ARAQUARI.
 TRABALHA: TRABALHE OU TENHA UMA EMPRESA COMERCIAL OU INDUSTRIAL (HÁ NO
MÍNIMO SEIS MESES ANTECEDENTE AO INÍCIO DO CAMPEONATO EM ARAQUARI),
REGISTRADA NO MUNICÍPIO.
 VOTA: TITULO DE ELEITOR NO MUNICÍPIO.
OBS:
A) O JULGAMENTO DECORRENTE DE INDISCIPLINA E DE INFRAÇÕES AO
REGULAMENTO E NORMAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAÇO 2022 DE
ARAQUARI SERÁ EXERCIDO PELA COMISSÃO DISCIPLINAR, BASEANDO-SE NO
PRESENTE REGULAMENTO E NO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
(MTG).
B) A COMISSÃO DISCIPLINAR SERÁ NOMEADA ATRAVÉS DE PORTARIA PELO
SECRETÁRIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, O SRº PAULINO SERGIO
TRAVASSO.

CAPÍTULO VI: DO SISTEMA DE DISPUTA
Artigo 6º - O Campeonato Municipal de Laço será realizado em X etapas (de acordo com
a quantidade de Ranchos/Cabanhas inscritas – artigo 1º).
Artigo 7º - Cada laçador terá direito a CINCO (5) armadas.
Artigo 8º - Cada armada boa será UM (1) ponto para a equipe e para o laçador na
individual.
Artigo 9º - Fica estabelecido que o Reserva jogue suas armadas para o Individual, após
as equipes, seguindo o mesmo critério de CINCO (5) armadas.

Artigo 10º - Já os atletas titulares não poderão ser substituídos pelo reserva no decorrer
da rodada, o reserva somente contará suas armadas para a referida equipe desde que
esteja inscrito entre os QUATRO (4) primeiros na rodada referida, ou seja, no lugar de
um dos titulares.
Artigo 11º - Ao final de cada etapa o narrador irá anunciar a quantidade de armadas de
cada equipe, para que todo Patrão possa corrigir junto ao referido narrador as armadas
de sua equipe caso haja necessidade e se o narrador considerar que realmente houve
algum erro.
Artigo 12º - Caso o narrador ou os membros da organização constatem que as
marcações estão corretas não haverá direito a recurso interposto e também não caberá
recurso na rodada seguinte caso o narrador tenha feito a divulgação dos pontos de cada
equipe e os mesmos não tenham sido contestados junto ao narrador e a organização ao
final de cada etapa.
Artigo 13º - Ao final da armada, o laçador deverá chegar com o laço na mão, até os
bandeirinhas derem OK.
CAPITULO VII: DA UNIFORMIZAÇÃO
Artigo 14º - O peão para estar apto a participar do Campeonato de Laço, deverá estar
devidamente “pilchado”: chapéu, camisa de gola por dentro da guaiaca (cinta de couro),
lenço, guaiaca, bombacha e bota de couro. Em caso de chuva poderá usar bota de
borracha.
Artigo 15º - As Prendas também deverão estar “pilchadas” para poder laçar.
CAPÍTULO VIII: DA PREMIAÇÃO
Artigo 16º - Aos participantes será conferida a seguinte premiação: 01 TAÇA = LAÇO
EQUIPE – em cada rodada ficará com a equipe campeã da etapa (É DE
RESPONSABILIDADE DA EQUIPE VENCEDORA DA ETAPA LEVAR E TRAZER NA PRÓXIMA
ETAPA A TAÇA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), que ao final das X° etapas
ficará com a equipe campeã.
LAÇO EQUIPE
1º Lugar: 6
Troféu
2º Lugar: 6
Troféu
3º Lugar: 6
Troféu

PATRÃO
1º Lugar: 1
Troféu
2º Lugar: 1
Troféu
3º Lugar: 1
Troféu

INDIVIDUAL
1º Lugar: 1
Troféu
2º Lugar: 1
Troféu
3º Lugar: 1
Troféu

PAI&FILHO
1º Lugar: 2
Troféu
2º Lugar: 2
Troféu
3º Lugar: 2
Troféu

PRENDA
1º Lugar:
1 Troféu
2º Lugar:
1 Troféu
3º Lugar:
1 Troféu

GURI
1º Lugar:
X Troféu
2º Lugar:
X Troféu
3º Lugar:
X Troféu

PIÁ
1º Lugar:
X Troféu
2º Lugar:
X Troféu
3º Lugar:
X Troféu

 Total de 100 troféus, 1 taça e 150 medalhas.
CAPITULO IX: PENAS INFRATORAS
Artigo 17º - Cabe ao Patrão do Piquete zelar pela integridade Física do visitante e
membros das equipes.
Artigo 18º - Os Atos antiesportivos que os peões ou qualquer outra pessoa presente ao
laço vierem a praticar na cancha, quando da realização das laçadas, deverão ser
anotados na súmula para que sejam julgadas pela comissão.
Artigo 19º - Não será apreciado recurso, que versem sobre atletas e ou dirigentes
envolvidos em tumultos e desordens.
Artigo 20º - Em caso de agressão física, a qualquer pessoa, por laçador e até mesmo por
organizador, caso seja necessário, poderá ser lavrado B.O. na delegacia de polícia e
encaminhado para exame de corpo de delito.
Artigo 21º - Constando 1 ou mais laçadores irregulares, automaticamente este será
eliminado do campeonato.
CAPITULO X: DAS PENALIDADES
Artigo 22º - O laçador que estiver ou for suspenso por motivo de agressão estará sujeito
as penalidades previstas neste regulamento. Suspensão de 730 dias (dois anos).
CAPITULO XI: DOS RECURSOS
Artigo 23º - Os protestos, queixas deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de
Esporte Turismo e Lazer, sendo escrito em duas vias, com assinatura do responsável pela
equipe solicitante.
OBS: Somente serão aceitos até as 17h00min do primeiro dia útil após a rodada.
CAPITULO XII: GURI E PIÁ
Artigo 24º - Para efeito de oferecer melhores condições e equilíbrio de disputas entre
concorrentes nas mais diversas modalidades de competições ficam estabelecidas
divisões em Categorias tendo por parâmetro faixas etárias, assim definidas:
I.
Piá - De 07 a 11 anos.
II.
Guri - De 12 a 15 anos.
III.
Prenda - LIVRE.

IV.
V.

PAI&FILHO - LIVRE.
Peão (Individual/Patrão) - LIVRE.

CAPITULO XIII: INSCRIÇÃO NA ETAPA / HORÁRIOS
Artigo 25º - As inscrições deverão começar as 08h00min com o término as 09h00min.
Artigo 26º - As 09:00h se dará início as laçadas da etapa do Campeonato Municipal de
Laço.
Artigo 27º - À tarde o início das laçadas será às 14h00min.
Artigo 28º - É obrigatório seguir a sequência das inscrições.
Artigo 29º - As armadas deverão ser jogadas no horário estabelecido, SEM PODER SER
RECUPERADAS, podendo cada equipe inscrever UM (1) atleta reserva para que se a
equipe ou o patrão julgar necessário possa antes do início de cada rodada decidir quais
serão os QUATRO (4) atletas que representaram a equipe.
CAPITULO XIV: APEROS
Artigo 30º - Basto (ou outros) baixeiro, pelego, chincha, freio e rédea. Os aperos usados
deverão ser de couro, para não machucar os animais. Laço de couro ou sintético, não
será permitido uso de cabo de condução elétrica (fio de luz).
Artigo 31º - Medida do laço:
 Até 11 anos é livre.
 De 12 a 14 anos o mínimo é de seis (6) metros.
 A partir de 15 anos o mínimo será de sete (7) metros e quatro (4) rodilhas de
20cm.
Artigo 32º - A medida do laço da categoria Prenda é livre.
Artigo 33º - Para laçar, os aperos deverão estar nos seus devidos lugares.
Artigo 34º - O laço despresilhado é obrigatório.
CAPITULO XV: CANCHA
Artigo 35º - Para a cancha estar apta a realizar a rodada do Campeonato Municipal de
Laço deverá possuir os seguintes itens:
Artigo 36º - Galpão para receber os convidados;
Artigo 37º - Banheiro em condições de uso;
Artigo 38º - Água para os cavalos;
Artigo 39º - Terreno da cancha plano, em condições de uso;
Artigo 40º - Distância mínima entre as balizas para lançar 60 metros;
Artigo 41º - Tambor ou cone visível ao final da cancha;

Artigo 42º - Deverá ter três (3) vaquinhas padrão no mínimo na cancha.
Artigo 43º - Cada Rancho participante deverá emprestar uma (1) vaquinha, uma (1)
moto e um (1) motoqueiro para o dia do evento. Arcando com seus custos e reparos.
CAPITULO XVI: EXAME DOS CAVALOS
Artigo 44º - Somente poderão participar do 1º Campeonato Municipal de Laço, os
equinos que estiverem com os exames em dia, onde será cobrado juntamente no ato da
inscrição de cada Etapa.
Artigo 45º - O laçador que estiver com cavalo sem exame em dia ou trocar o cavalo com
exame por um cavalo sem exames, durante a etapa, perderá os pontos da referida
etapa, sem direito a recurso interposto.
CAPITULO XVII: DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 46º - Constando UM (01) ou mais laçadores irregulares, automaticamente este
será eliminado do Campeonato.
Artigo 47º - Após o início do campeonato, os atletas devidamente inscritos e aprovados
no congresso técnico e não julgados 24h após o mesmo, estarão aptos a participar do
campeonato, não cabendo recurso algum, mesmo que deixem de exercer suas funções
no município, até que finalize o referido campeonato.
Artigo 48º - Todas as equipes inscritas neste campeonato obrigam-se a custear suas
próprias despesas para a prática do laço.
Artigo 49º - O Peão participante do 1º Campeonato Municipal de Laço 2022 declara
estarem em boas condições físicas, isentando os organizadores em seu nome e de seus
herdeiros ou sucessores de qualquer acidente que venha a ocorrer antes, durante ou
após o evento.
Artigo 50º - Será de total responsabilidade dos dirigentes a inscrição de peões menor de
idade, tendo autorização assinada junto aos pais de menor;
Artigo 51º - Todos os inscritos no 1º Campeonato Municipal de Laço 2022 permitem o
livre uso de seus nomes, fotografias ou outras gravações para finalidade legítima, não
cabendo recurso algum.
REALIZAÇÃO:

