8º EVENTO - CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY CROSS COUNTRY - CARROS
7º EVENTO - CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY CROSS COUNTRY CAMINHÕES

3º EVENTO Sertões Series - CARROS E CAMINHÕES
7ª PROVA - CAMPEONATO PAULISTA DE RALLY CROSS COUNTRY CARROS E CAMINHÕES

REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA
ADENDO 01

- INFORMAÇÕES SOBRE O PERCURSO
1.
2.
3.
4.

Total da Prova: 180 Km
Deslocamento Inicial: 16,58 Km
Prova Especial: 158 Km
Deslocamento Final: 5,41 Km

Existirão 02 (duas) zonas de abastecimento que serão opcionais aos
concorrentes e essas zonas estarão dentro de 02 (duas) zonas de
velocidade controlada (ZVC).
A 1ª zona de abastecimento será no km 53 e a 2ª no km 111 da prova
especial.
Os concorrentes que optarem por não fazer o(s) reabastecimento(s)
cumprirão somente o tempo da zona de velocidade controlada (ZVC) e
terão somados ao seu tempo da prova especial o tempo determinado para
o reabastecimento.
Para os concorrentes que optarem em fazer o(s) reabastecimento(s) o
tempo total da ZVC será a soma do tempo determinado para a sua
travessia com o tempo total estipulado para o reabastecimento.
O tempo para o reabastecimento será de 10 (dez) minutos.

Os veículos estão em regime de parque fechado (proibição de reparações)
durante o(s) reabastecimento(s).
O reabastecimento será feito pelas equipes de apoio, de cada concorrente
de acordo com os padrões de segurança estabelecidos abaixo:
- Um dos mecânicos deverá ter sempre à mão um extintor de no mínimo
04 (quatro) kg;
- É aconselhável que os mecânicos que efetuam o reabastecimento usem
roupas anti-fogo;
- Os motores do veículo deverão estar desligados;
- Os competidores deverão estar fora do veículo, no caso de se manterem
a bordo do veículo, os fechos dos cintos de segurança devem estar
abertos.
A responsabilidade de todo e qualquer reabastecimento é de cada
concorrente.
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