
1º TORNEIO DE COVEIRO “PÁ NA COVA” DO
LITORAL SUL CONDE -PB

INSCRIÇÃO E REGULAMENTO

O Primeiro  TORNEIO DE COVEIRO “PÁ NA COVA” DO LITORAL SUL é

organizado por FÁBIO TATU e será realizado no dia 30/11/2019 a partir das 08:30

horas. Têm a finalidade de proporcionar a estes profissionais e amantes da profissão a

possibilidade de participar de uma competição única e inovadora que visa valorizar a

profissão do coveiro que sofre preconceito em todo o mundo. O evento contará com

organização  e  estrutura  para  atender  as  expectativas  do  público  e  participantes  do

evento.

1. PARTICIPAÇÃO

a. O local do evento será na Rodovia dos Tabajaras, PB 018 – Km 3 (ao lado
do Lava Jato de H), no município de Conde/PB;

b. As inscrições terão início no dia 01/11/2019 ao dia 20/11/2019 por meio do
link ou pelo telefone (83) 98726-7321;

c. Poderão se inscrever pessoas de ambos os sexos e com mais de 18 (dezoito)
anos de idade, comprovado através de documento oficial com foto;

d. Cada equipe deverá ser formada por uma dupla e no ato da inscrição deverá
ser registrado o nome da equipe;

e. É  obrigatório  que  ao  menos  um  integrante  da  equipe  tenha  experiência
profissional  comprovada  no cargo  de  sepultador/coveiro.  A comprovação
deverá  ser  feita  através  de  documento  oficial  (carteira  de  trabalho,
contracheque etc); no caso de diarista de coveiro a comprovação será através
de declaração.



f. A prova terá início às 08:30 do dia 30/11/2019;

g. As três equipes melhores colocadas receberão troféus, medalhas e premiação
em dinheiro;

h. Antes do início do torneio serão repassadas todas as regras contidas neste
regulamento.  Caso  a  comissão  organizadora,  prezando  pela  justiça  e
integridade dos participantes considere necessário informará antes do início
do evento qualquer mudança nas regras aqui contidas;

i. A  inscrição  de  cada  equipe  será  confirmada  até  o  dia  22/11/2019  pela
comissão organizadora, observando toda a documentação obrigatória.

2. ORGANIZAÇÃO

a. O evento será Organizado por Fábio Melo de Sousa (Fábio Tatu).

b. Os organizadores não se responsabilizarão pelos perteces pessoais de cada
participante;

c. São consideradas autoridades:

* Comissão de organização;

*Comissão julgadora;

*Diretor de prova;

d. Apenas a Comissão julgadora e o diretor da prova serão responsáveis pela 
aplicação das penalidades previstas neste regulamento.

3. DEVERES/RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES

a. Os participantes  deverão utilizar  roupas e acessórios adequados,  para que
protejam ao máximo sua integridade física.  Ex: bota ou sapato fechado e
luvas, etc;

b. A  organização  disponibilizará  as  equipes  somente  água  mineral  e
profissionais da saúde para eventuais problemas que se apresentem por parte
de algum participante;



c. Os participantes serão responsáveis pelas ferramentas que utilizarão;

d. Os  participantes  deverão  chegar  na  hora  prevista,  para  que  todos  os
procedimentos sejam feitos sem atraso;

e. No  momento  da  entrega  dos  troféus  no  pódio,  as  duplas  classificadas
deverão está  presente no local  indicado pela comissão organizadora,  caso
contrário, perderá a colocação e não receberá o prêmio e o troféu;

4. REGRAS GERAIS

a. Cada dupla utilizará APENAS as seguintes ferramentas: enxada, enxadeco,
pá, picareta, trena e gabarito próprio;

b. As ferramentas NÃO serão disponibilizadas pela organização, assim, cada
equipe deverá ter a responsabilidade de possuí-las no ato do torneio;

c. No dia do evento será realizado um sorteio dos locais demarcados para cada
equipe “meter a pá pra cima”;

d. O início e termino da prova ocorrerá após sinal sonoro (apito) do diretor de
prova;

e. Cada dupla é responsável por conferir as medidas mínimas antes de indicar o
término do trabalho;

f. O  torneio  só  será  finalizado  quando  as  equipes  tiverem  finalizado  os
trabalhos;

g. A  cova  deverá  ter  no  mínimo  as  seguintes  medidas:  2,20  metros  de
comprimento, 0,70 cm de largura e 1 metro de profundidade;

h. A equipe que terminar o trabalho deverá informar a comissão para que sejam
feitas as anotações das colocações de cada equipe;

i. Cabendo ao participante remanescente dar continuidade mesmo que outros já
tenham finalizado, pois a classificação só será divulgada após a conferência,
de acordo com o item J e K;

j. Após o sinal de término, todas as equipes deverão se retirar do seu respectivo
local para conferência do tamanho das covas finalizadas; 

k. Serão  considerados  ganhadores  (a)  as  equipes  que  cavarem as  covas  em
menor  tempo,  metragem  mínima  estipulado  no  item  ‘G’  e  estética  das
paredes em bom estado;



l. A comissão julgadora fará as medições através de trena e uso do gabarito
oficial do torneio para ser classificado. 

5. SORTEIO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE

a. Em caso de empate, vencerá o coveiro com maior idade.

Caso persista o empate será utilizado o seguinte critério:

b. Quem  possuir  mais  tempo  de  profissão  comprovado  através  de
documento oficial.

6.   PUNIÇÕES 

a. Caso haja atraso da dupla, no momento da leitura das regras, a dupla será
automaticamente desclassificada;

b.  O  participante  que  estiver  sobre  efeito  de  álcool  ou  qualquer  droga
alucinógena será automaticamente desclassificado;

c. Iniciar  o  trabalho  antes  do  sinal  do  diretor  da  prova. Punição:
Desclassificação;

d. É proibido o auxílio de qualquer ferramenta que não esteja indicada no
item 4 deste regulamento. Punição: desclassificação;

e. É proibido o auxílio de terceiros. Punição: desclassificação;

f. É proibido  jogar terra na cova vizinha,  sendo obrigado depositar a terra
retirada  no  local  indicado  pela  comissão  organizadora.  Punição:
Desclassificação;

g. Insultar participante ou público. Punição: Desclassificação;

h. É obrigação  da  equipe  possuir  as  ferramentas  previstas  no  item 4  deste
regulamento,  sendo  proibido  emprestar  ou  pegar  emprestado.  Punição:
Desclassificação; 



i. É obrigatória a presença das três primeiras equipes no pódio, a ausência de
uma delas ensejará em punição. Punição: Desclassificação;

j. A equipe que indicar o término e não tiver as medidas previstas no item 4

deste regulamento será desclassificada.

7.   PODIUM/PRÊMIO

a. Serão premiadas com troféus as equipes do 1º ao 3º Lugar e medalhas para
todos os participantes.

b. Premiação: 

1º colocado receberá o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais);

2º

 Colocado receberá o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais);

3º colocado receberá o valor de R$ 200,00 (duzentos reais);


