
                                                                                          
 

 
          REGULAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL DO RODEIO CRONOMETRADO 

DA DIVINAEXPO 2018:  
LAÇO INDIVIDUAL, LAÇO EM DUPLA, BULLDOG E TRÊS TAMBORES  

 
ARTIGO 1: O Rodeio Cronometrado da Divinaexpo segue todas as normas da Lei 10519 de 17 de 
julho de 2002 (Lei do Rodeio). 

ARTIGO 2: Haverá Médico Veterinário Responsável Técnico que fiscalizará a questão sanitária dos 
animais (Vacinação contra febre aftosa, Vacinação contra brucelose e Exame de tuberculose dos 
bovinos; Exame de anemia infecciosa equina, Exame de mormo, Vacinação contra influenza 
equina e Atestado Sanitário do estabelecimento de origem dos equinos). 

ARTIGO 3: Cabe ao Médico Veterinário Responsável, conhecedor das regras das modalidades do 
Rodeio Cronometrado e especialista em bem-estar animal, fiscalizar e comprovar que todas as 
medidas que permitam o “bem-estar animal” sejam cumpridas. 

ARIGO 4: Os animais serão transportados em caminhões ou trailers que lhes permitam conforto e 
segurança. 

ARTIGO 5: Todos os bovinos utilizados na prova de Laço Individual, Laço em Dupla e Bulldog serão 
examinados na entrada do recinto pelo Médico Veterinário Responsável Técnico e devem estar 
em perfeitas condições de saúde. Estes animais serão reexaminados diariamente antes e depois 
da realização das provas. Os animais que apresentarem qualquer alteração serão eliminados da 
prova e devidamente tratados pelo Médico Veterinário Responsável Técnico. 

ARTIGO 6: Os bovinos utilizados na prova de Laço Individual devem pesar no mínimo 80 (oitenta) 
quilos. Os bovinos utilizados nas provas de Laço em Dupla e Bulldog devem ter no mínimo 200 
(duzentos) quilos e terem chifres saudáveis e próprios para a modalidade. 

ARTIGO 7: Todos os animais serão alojados em piquetes ou currais com espaço suficiente para 
seus confortos com sombreamento, fornecimento de água à vontade e alimentação balanceada 
com feno de tifton à vontade e ração (2 Kg/cabeça/dia). 

ARTIGO 8: As pessoas que irão manejar os animais serão treinadas para que o façam de maneira 
tranquila e sempre priorizando o “bem-estar animal”. Fica proibido o uso de choques elétricos nos 
animais. 



ARTIGO 9: As eliminatórias serão realizadas pela manhã e os melhores classificados de cada 
modalidade irão se apresentar no início do rodeio, sem a presença de fogos de artifício, som alto 
ou luzes ofuscantes para não provocar stress aos animais. 

ARTIGO 10: Qualquer tipo de mau trato realizado pelo competidor contra o seu animal ou contra 
os bovinos nas provas de Laço Individual, Laço em Dupla ou Bulldog será penalizado com a 
desclassificação do competidor da prova.  

ARTIGO 11: Não será permitido nenhum tipo de material, equipamento ou apetrecho que 
provoque injúria, sangramento ou dor aos animais. 

ARTIGO 12: Na prova de Laço Individual as cordas utilizadas serão das mesmas marcas utilizadas 
nos rodeios norte americanos: Willard, King, Callaway, Rattler, Fever, Smith Brothers ou outras 
que possuam elasticidade mínima de doze por cento, permitindo a redução do impacto para o 
animal no momento da laçada. 

ARTIGO 13: O piso da arena será de areia fina e com espessura que permita a redução do impacto 
para os animais e para os competidores. 

ARIGO 14: Na prova de Laço Individual, os competidores serão orientados a “controlar”, ou seja, 
segurar a corda após o bovino laçado, para que o mesmo não caia, impedindo ou diminuindo o 
seu impacto na arena. 

ARTIGO 15: Qualquer movimento intencional do competidor de Laço Individual, Laço em Dupla ou 
de Bulldog que provoque uma queda brusca do bovino caracterizando maus tratos acarretará em 
sua desclassificação da prova. 

ARTIGO 16: Cabe ao Médico Veterinário Responsável Técnico juntamente com o Juiz da prova 
aplicar as penalidades aos competidores. 

ARTIGO 17: Durante toda a realização das provas haverá plantão com Assistência Médica e 
Ambulância para os competidores e Assistência Veterinária para os animais. 

ARTIGO 18: Este regulamento será divulgado e será feito um canal de comunicação com o público 
e com os patrocinadores do evento com o objetivo de colher informações, denuncias, sugestões e 
elogios atinentes a todas as modalidades envolvendo animais. 

ARTIGO 19: Será feito um convite a ADAE ( Associação Defensora dos Animais de Esporte do 
Centro Oeste de Minas)  para que um representante da entidade auxilie na fiscalização da 
preservação do “bem-estar animal “durante todo o evento. 
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