IV. DA PONTUAÇÃO E BONIFICAÇÃO
6. Todo associado que realizar sua inscrição até as 18:00 hs, da quinta-feira que anteceder a
realização de uma etapa, ganhará de 5 a 8 pontos a título de bonificação extra, exceto na 1
etapa este prazo se estende até a sexta feira devido muitos participantes procurarem de forma
tardia.
6.1. A bonificação descrita no item 06, desse Regulamento, será concedida de forma individual,
em cada uma das etapas.
6.2. A cada etapa do Circuito será concedido 02 (dois) pontos para quem correr na vez; 03
(três) pontos ao associado que bater sua senha; e mais 02 (dois) pontos para o associado que
bater a senha sem utilização do boi de reposição e mais 02 (dois) pontos para o que tirar seus
bois no meio sem que o mesmo vire 180°.
6.3. O associado que não correr na vez, não receberá a bonificação e irá para o RABO DA
GATA.
6.4. O associado que correr no rabo da gata, além de não receber a totalidade da bonificação
descrita no item 6.2., também será penalizado com a perda de 03 (três) pontos E NÃO TERÁ
DIREITO A BOI DE REPOSIÇÃO FICANDO A CARGO DE O PARQUE ESCOLHER EM QUAL BOIADA
DEVERÁ COMPETIR. REGULAMENTO DO CAMPEONATO ASSOVARN DE VAQUEJADA 2014
6.5. Aos associados que se classificarem entre os dez primeiros colocados de cada etapa será
concedido à seguinte pontuação:
• 1º Lugar: 15 (quinze) pontos
• 2º a ultima vaga classificada: 07 (sete) pontos.
6.6. A título de exceção, caso aconteça racha do primeiro lugar, o associado que por ordem de
inscrição se classificar em primeiro, receberá apenas 07 (sete) pontos conforme os demais
classificados, e não os 15 (quinze) descritos no item anterior.
6.7. Para os casos de serem classificada em uma etapa, uma quantidade superior a 20 (vinte)
participantes, também será concedida uma bonificação de 07 (sete) pontos, para todos
aqueles que se classificarem após o 20° (vigésimo) lugar.
6.8. Aos associados que participarem das etapas serão oferecidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos
de bonificação, a título de assiduidade, cada ponto será relativo ao numero da etapa que o
mesmo participar. Onde essa bonificação, é independente e individual para cada etapa. Aos
associados que participarem de todas as 08 (oito) etapas será concedido ainda uma
bonificação extra de 20 pontos sendo divididos 10 para o primeiro turno e 10 para o segundo
turno.

