REGULAMENTO DRAG DAY / NIGHT E DESAFIO 2019

CONDIÇÕES GERAIS
Artigo 1 – Definição da Prova:
DRAG DAY / NIGHT E DESAFIO PARA CARROS
Artigo 2 - Do funcionamento:
2.1 - Participação de Veículos: LIVRE
2.2 – Preparação: LIVRE
2.3 – Serão realizados treinos livres para todos os pilotos inscritos e vistoriados;
2.4 – Serão realizadas 2 tomadas de tempo ou conforme decisão tomada no briefing;
2.5 – Será escolhido o melhor tempo de PISTA MAIS REAÇÃO, de todas as largadas
de tomadas de tempo oficiais para fazer a classificação do piloto;
3- As categorias serão divididas da seguinte forma:
LIVRE abaixo de 7,500 segundos; DENOMINAÇÃO = FORÇA LIVRE
Desafio 7,5
Desafio 8,0
Desafio 8,5
Desafio 9,0
Desafio 9,5
Desafio 10,5

3.1- Todo piloto que baixar o seu tempo classificatório da categoria, será
desclassificado, sendo que o mesmo poderá migrar para a categoria
imediatamente inferior à que ele estava inscrito, mediante solicitação do piloto ao
operador do sistema de cronometragem.

3.2 - Na migração o piloto não poderá migrar com os referidos tempos, salvo o
tempo de desclassificação for obtido na última tomada de tempo da
classificatória.
3.3– Cada categoria classificará no máximo 4 Pilotos, para a disputa do mata x mata;
3.4 – Os pilotos se enfrentarão da seguinte forma;

3.5– Serão premiados com troféus e bonificações em dinheiro quando for o caso,
somente o 1º, 2º e 3º. colocados de cada categoria;
3.6– No final do campeonato serão premiados os pilotos CAMPEÕES E VICE
CAMPEÕES de cada categoria;
3.7-

Para a classificação e valores de pontuação serão usados os mesmos valores
da tabela do CAMPEONATO GAÚCHO DE ARRANCADAS.

3.8 – Em caso de intempéries ou interrupção da prova antes do Mata – Mata, será
feita a classificação pelas tomadas de tempo oficiais;
3.9 – Nas tomadas de tempos classificatórias se o piloto baixar o tempo de sua
categoria inscrito, o mesmo deverá solicitar a mudança de categoria de acordo
com o seu tempo, se não houver mais tomadas de tempo para disputa, o piloto
deverá solicitar a sua migração para a categoria com o tempo obtido na referida
tomada para a classificação do mata mata;
3.10 A tolerância de tempo para cada categoria será de 0.010 ms.
3.11 Caso não aconteça a disputa do mata mata o piloto que baixar o tempo de sua
categoria será automaticamente desclassificado;
3.12 – Caso o piloto no decorrer das tomadas de tempo do mata-mata, baixar
seu tempo mais que 0,010 de segundos, do tempo estabelecido na categoria
considerando a soma de tempo de pista mais reação, o mesmo será

desclassificado, sendo assim seu oponente será declarado vencedor,
independente de tempo mesmo que ele tenha queimado.
Artigo 4 – Organização:
A prova será organizada pelo CIA DE EVENTU’S, com a supervisão da Federação
Gaúcha de Automobilismo – FGA, baseado no Regulamento Geral, Desportivo e
Técnico, homologado para o Campeonato, no Código Desportivo Nacional – CDA
2019, Regulamento Particular, Adendos e Comunicados.

Artigo 5 – Clube Organizador / Promotor / Local da Prova
CCA – Clube Caxias de Arrancada
Caxias do Sul – RS
PISTA
Conforme RPP da prova;
Artigo – 6 Das Categorias:
Em ordem de Largada:
- 7,5
- 10,5
- 8.0
- 9,5
- 8,5
- Força Livre
- 9,0

Artigo 7 – Inscrições:
7.1 – Horário das Inscrições:
- Conforme RPP da prova;
7.2 – Valores: Inscrições e reinscrições
- Conforme RPP da prova;

Artigo 8 – Duração da Prova:

Conforme cronograma de Prova
Artigo 9 – BRIEFING COM PILOTOS
Será feito 01 (um) briefing com pilotos, sendo obrigatória a participação. A não participação do piloto no briefing
acarretará em penalidades que serão definidas pelos Comissários Desportivos, podendo ocorrer até uma
desclassificação total do evento.

Horários dos Briefing
*** conforme cronograma de prova;

Artigo 10 – CRONOGRAMA DA PROVA
Cronograma conforme RPP da prova:

Artigo 11 – INFORMAÇÕES GERAIS
Conforme determinação do corpo de bombeiros, não será permitida que a quantia de combustível
armazenado dentro de cada box, ultrapasse a 200 litros. Não será permitida a drenagem de
combustível dentro das áreas do Autódromo.
É proibido o uso da pista, fora dos horários estabelecidos no cronograma de prova, ficando proibida
também fazer manobras ou andar em velocidade superior a 20 km/h na área de box. O infrator será
punido pelos Comissários Desportivos do evento.
Só serão aceitos nas áreas de box, veículos de competição, inscritos e credenciados.
Os box cedidos aos pilotos e equipes competidoras, devem ser utilizados e devolvidos na mesma
forma em que foram entregues, pois no caso da ocorrência de algum dano, em razão de mau uso,
o mesmo perderá a sua caução. (valor caução por Piloto: R$ 1.000,00 - obrigatório)
É proibida permanência de veículos com vazamento de óleo no grid de largada, podendo
Voltar ao grid somente quando o problema for sanado.
Em caso de não realização do evento por motivo de força maior, nas datas previstas neste
Regulamento particular de prova, o mesmo será remarcado de acordo com as decisões dos
Comissários desportivos do evento e do organizador / promotor.
Obs.: Caso haja chuva ou motivo de força maior que impossibilite as largadas no dia de sábado,
as largadas ficam para o dia de domingo
Caso ocorra de vir a chover antes de iniciar as chaves eliminatórias os tempos finais para
Pódio serão os das classificatórias.

Caso já esteja iniciado o processo de eliminatória e por motivo de força maior o evento tenha que
ser encerrado a premiação será feita por onde parou a chave eliminatória, ou seja pela ultima
largada valida efetuada pela categoria em questão, mas a chave deve ter sido completada pela
categoria para ser oficializada, caso contrário será premiada pelo Round anterior.
Caso haja chuva ou motivo de força maior que impossibilite a realização do evento no dia de
domingo, fica para resultado de pódio o melhor tempo das classificatórias, caso tenha sido
realizado alguma largada válida no dia de sábado.

Artigo 12 – Autoridades da Prova
Presidente da FGA
Presidente do Clube
Comissários Desportivos FGA
Comissários Desportivos
Diretor de Prova FGA
Comissário Técnico FGA
Secretário da Prova
Responsável Cronometragem
Auxiliar Técnico

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carlos Alberto Rodrigues de Deus
Mariza Gugel de Barros
Arlindo Signor
Jairo Becker
Arlindo Signor
Ricardo Signor
Lucas S. Lorena
Ricardo Signor
Casemiro D´ Ávila

Espumoso, 01 de Março de 2019
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO - FGA

