
Instrução para a realização de Concursos de Prendas e Peões 

conforme as idades constantes no regulamento 

Deve se considerar que o Concurso de Prendas e Peões do MTG MT bem 

como das regiões e da CBTG, são realizados bianualmente.  

 

As idades conforme regulamento cultural do MTG Mato Groso: 

O Concurso será realizado entre os participantes distribuídos em categorias, a 

saber: 

I.Bonequinha e Piazito; § 1º Os participantes da categoria Bonequinha e Piazito 

devem ter de 04 a 08 anos de idade. 

II.Mirim; § 2º.Os participantes da categoria Mirim devem possuir ou estar 

cursando, no mínimo, a 2ª série do Ensino Fundamental; 

V.Juvenil; § 3º.Os participantes da categoria Juvenil devem possuir ou estar 

cursando no mínimo, a 4ª série do Ensino Fundamental; 

V.Adulta § 4º.Os participantes da categoria Adulto devem possuir no mínimo a 

1ª série do Ensino Médio 

VI. Veterana § 5º.Os participantes da categoria Veterana devem ter concluído 

ou estar cursando o Ensino Fundamental; 

Não se constando no regulamento cultural, a diretoria executiva através 

da Portaria 004/2018, resolve a inclusão da Categoria Xiru, seguindo a mesma 

regulamentação para a categoria mirim do regulamento cultural do MTG MT. 

(Está portaria encontra-se no site do MTG em Depto Cultural). 

 

§ 6º.As idades das Categorias são as constantes do Art.171 do 

Regulamento Geral da CBTG. (O regulamento geral da CBTG de 27 de 

fevereiro de 2016, não possui o artigo 171 e especificando em seu artigo 161º 

que “As categorias por idade, para os diversos eventos da CBTG, serão definidas 

no Regulamento específico de cada concurso”. Neste Caso, seguindo o 

regulamento cultural da CBTG, o qual designará, portanto, as idades: 

Art. 4º Regulamento Cultural da CBTG – Atualizado em 2018. 
 
O Concurso será realizado entre os participantes distribuídos em cinco 
categorias, a saber: I -Mirim; II-Juvenil; III -Adulto; IV - Veterano; V -Xiru. 
 

§ 1º Os participantes da categoria Mirim devem possuir ou estar cursando, no 

mínimo, o 3º ano do Ensino Fundamental. 

§ 2º Os participantes da categoria Juvenil devem possuir ou estar cursando, no 

mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental. 



§ 3º Os participantes da categoria Adulta devem possuir no mínimo a 1ª série do 

Ensino Médio. 

§ 4º Os participantes da categoria Veterana e Xiru devem ter concluído ou estar 

cursando, no mínimo, o Ensino Fundamental; 

§ 5º Serão eleitos nas 5 (cinco) categorias, a 1ª. 2ª, e 3ª. Prenda e o 1º, 2º e 3º 

Peão Tradicionalista da CBTG, aqueles que, na forma deste regulamento, 

alcançarem o 1º, 2º e 3º lugar no Concurso, respectivamente. 

§6º As idades das Categorias são as seguintes, de acordo com o Artigo 161 

do Regulamento Geral da CBTG: 

I -Mirim: até o ano em que completar 13 (treze) anos; 

II - Juvenil: até o ano em que completar 17 (dezessete) anos; 

III - Adulto: igual ou acima de 17 (dezessete) anos; 

IV - Veterano: A partir do ano em que completar 30 (trinta) anos de idade; 

V – Xirú: A partir do ano em que completar 50(cinquenta) anos de idade 

 

 


