COPA ALTO URUGUAI DE KART CROSS

Erechim | Rio Grande do Sul | Brasil
13 a 15 de Maio de 2016
www.rallyerechim.com

REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA
PROVA 1

NOTA: Em caso de diferenças de interpretação entre os termos utilizados nas diferentes traduções
deste regulamento, a versão em português prevalecerá sobre qualquer outra.
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1. Introdução
O Erechim Automóvel Esporte Clube em conjunto com o departamento de Kart Cross realizará nos dias 13, 14 e 15 de
Maio de 2016 a 1° Prova do Campeonato Erechinense De Kart Cross em Pista de Terra.
1.1 As etapas da prova ocorrerão nos dias 13 e 15 de Maio de 2016 nos horários descritos no Art. 3°.
1.2 A prova será organizada e promovida pelo departamento de Kart Cross do EAEC.
1.3 A prova será realizada dentro da programação do Erechim Rally Brasil 2016.

2. Regulamentação
2.1 Regulamento Desportivo e Técnico da categoria.
2.2 Regulamento Particular da Prova e seus adendos.
2.3 Este regulamento, e seus adendos, têm força de lei desportiva, em conformidade com os princípios estabelecidos
pela legislação nacional.
2.4 Os adendos desportivos ou os considerados de segurança entram em vigor, a partir da data da sua divulgação.

3. Inscrições
3.1 As inscrições deverão ser feitas através do envio da Ficha de Inscrição preenchida com os dados do participante
para o email kartcross.erechim@gmail.com e pagamento da taxa de inscrição via depósito na conta bancária descrita no item
3.3. A inscrição do competidor será concretizada somente após a confirmação do pagamento. A inscrição deverá ser
realizada até o dia 06 de Maio de 2016, passada essa data, somente serão aceitas inscrições com a autorização dos
Comissários Desportivos e o pagamento da taxa de inscrição em dobro.
3.2 A taxa de inscrição será de R$ 180,00 para competidores sem filiação no EAEC e R$ 80,00 para competidores com
filiação no EAEC.
3.3 Detalhes de pagamento
A taxa de inscrição deverá ser paga por transferência/depósito bancário na conta do Organizador:
Banco
SICREDI Norte RS/SC
Nome
Erechim Auto Esporte Clube - EAEC
Nº Banco
748
Agência
1289
Conta
22090-5
CNPJ
87.634.812/0001-77
É obrigatório efetuar o depósito identificado no nome do concorrente.

4. Cronograma
06/05/2016 – Encerramento inscrições.
12/05/2016
18:00 – Encerramento chegada dos veículos no local da prova.
18:30 – Inspeção técnica dos veículos.
13/05/2016 – 1° Etapa
13:30 – Reunião Direção de Prova e Pilotos.
14:00 – Início Treino Livre.
15:00 – Início Largada.
17:00 – Previsão Encerramento.
14/05/2016 – Livre para reparos dos veículos.
15/05/2016 – 2° Etapa
14:00 – Início Largada.
17:00 – Premiação.
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5. Circuito
5.1 Traçado: Extenção Total – 3,6 Km

6. Seguro
O Erechim Rally Brasil 2016 irá disponibilizar uma Apólice de Seguro, que estará vigente entre 21 a 24 de Maio 2016, e
segue as premissas abaixo:
6.1 Direitos
Para os concorrentes nacionais, o valor do Prêmio será rateado entre todos os concorrentes inscritos na verificação
administrativa. A Taxa de seguro será cobrada conforme a escolha do maior campeonato que estiverem inscritos.
O Valor de Cobertura da Apólice será de US$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Dólares).
6.2 Descrição
6.2.1 O Erechim Auto Esporte Clube (EAEC), Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA), Confederação Desportiva Automobilística Sul Americana (CODASUR), o Comitê Organizador, as
Autoridades de Prova, assim como os patrocinadores oficiais do Rally e as autoridades locais se isentam de toda
responsabilidade, seja qual for, em caso de acidente que poderá um concorrente sofrer ou que poderá ser causado por
qualquer concorrente e/ou carro na prova, assim como por todo veículo durante o desenrolar da competição.
6.2.2 A Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil dará cobertura por dano físico, morte e danos a terceiros e/ou
danos à propriedade de terceiros provocados pelo evento desportivo durante a disputa das Provas Especiais e Super
Especiais.
6.2.3 O Comitê Organizador se exime de toda responsabilidade por acidentes causados por violação das leis, regras e
portarias nacionais cometidas pelos concorrentes, sendo que as consequências são de exclusiva responsabilidade de quem as
cometeu.
6.2.4 Sob nenhum aspecto serão considerados como concorrentes oficiais na Copa Alo Uruguai de Kart Cross, os
veículos de apoio, mesmo aqueles que ostentem adesivos de identificação de “Assistência”, emitido pela entidade
organizadora. Portanto, não estarão cobertos pela apólice de seguro e são de exclusiva responsabilidade de seus
proprietários. O mesmo se aplica aos carros utilizados pelos concorrentes durante o reconhecimento, mesmo estando com o
adesivo com número do Concorrente ou um adesivo específico do evento.
O Presente regulamento foi aprovado pelo Conselho Técnico Desportivo do EAEC e homologado pelo Presidente do
Erechim Automóvel Esporte Clube, tendo validade até Dezembro de 2016.

Erechim, 28 de Março de 2016.
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COPA ALTO URUGUAI DE KART CROSS
FICHA INSCRIÇÃO PILOTOS – 2016

NOME COMPLETO:_________________________________________________________
DATA NASCIMENTO:________________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________
CIDADE:__________________________________________________________________
CEP:____________________UF:________________ TELEFONE:____________________
IDENTIDADE:________________________CNH:__________________________________
FILIADO AO EAEC: ( )SIM ( )NÃO
EMAIL:___________________________________________________________________
TIPO SANGUÍNEO:_______________________ FATOR RH:_______________________

DADOS DO VEÍCULO:
MOTOR:_________________________ CILINDRADA:____________________________
COR:____________________________ NÚMERO:_______________________________

DECLARAÇÃO
Os Participantes acima identificados declaram:
1º) Conhecer o regulamento e todas as implicações contidas no mesmo e acatar adendos(anexos) ainda que
posteriores ao presente ato.
2º) Estar ciente de todos os riscos e de sua responsabilidade pela sua participação nesta prova
automobilística.
3º) Estar ciente da isenção de responsabilidade dos promotores, organizadores, colaboradores e
supervisores por quaisquer acidentes, incidentes, ou perdas que lhes vier ocorrer.
4º) Todas as Informações são verídicas, sem qualquer distorções que possam causar problemas durante o
evento.
5º) Estar o Piloto devidamente habilitado para conduzir veículo automotor, conforme Código Brasileiro de
Trânsito.
6ª) Os competidores acima signatários concordam com os artigos anteriores.

_________________________________________
COMPETIDOR

Erechim,____ de ________________ de 2016.
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