
   

 
 
 

 FESTIVAL DRAG DAY DE ARRANCADAS PARA 
CARROS CIDADE DE TAPERA 

 
 

 REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA  
 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 1 – Definição da Prova: 

 
 2º. FESTIVAL DRAG DAY DE ARRANCADA PARA CARROS DE TAPERA. 
 
 

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 mais conforme decisão tomada no 
briefing; 
 
2.5 – Será escolhido o melhor tempo de PISTA, MAIS REAÇÃO, de todas as largadas 
para fazer a classificação do piloto, que serão premiados com troféus de 1º., 2º. e 3º. 
Lugar; 
 
2.6 – Em caso de intempéries ou interrupção da prova, será feita a classificação pelas 
tomadas de tempo oficiais; 
 
 
OBS: de mais situações serão geridas pelo regulamento do campeonato gaúcho de arrancada.     

 
Artigo 3 – Organização: 
 
A prova será realizada pelo GTA – Grupo Taperense de Automobilismo, e 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 4 - Autoridades                              
 
4.1 Autoridade Desportiva Estadual: 

 
Federação Gaúcha de Automobilismo 
 
Rua Comendador Azevedo – Porto Alegre 
Tel. 51 3224 4808 
Site:  www.fga.com.br 
Email:  federacao.gaucha@terra.com.br 
 
 
 
 

Artigo 5 – Clube Organizador / Promotor / Local da Prova 

 

 

 
GTA- GRUPO TAPERENSE DE AUTOMOBILISMO 
 
PISTA PERIMETRAL OESTE; 
 
f.1. Comprimento Reta  : 650 m 
f.2. Largura da pista  : 10 m.    
f 3. Distancia de Aceleração : 201 metros 
f 4. Distancia de Frenagem : 450 metros 
 
Cidade de Tapera - RS 
 
 
 
 
Artigo – 6 Das Categorias: 
 
CARROS: já na ordem de largada 
 

A- 7,5 
B- 10,5   
C- 8,0 
D- 9,5 
E- 8,5 
F- FORÇA LIVRE  
G- 9,0 
H- CITADINO 

 
        
Artigo 7  –   Inscrições: 
 
7.1 – Horário das Inscrições: 
Conforme cronograma de prova 

 
 
 
 
 
 

http://www.fga.com.br/
mailto:federacao.gaucha@terra.com.br


   

7.2 – Valores: Inscrições 
 
Carros - R$-200,00 para 2 categorias; 
Reinscrição - R$-50,00; 
 
 
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 

  
 
     08:00 – ABERTURA DAS INSCRIÇÕES  
     09:00 - ABERTURA DOS TREIOS LIVRES 
     11:45 – ENCERRAMENTO DOS TREINOS LIVRES 
     12:00 – BRIFFING 
     13:00 – 1ª. TOMADA DE TEMPO  
     15:00 – 2ª. TOMADA DE TEMPO 
     17:00 – INICIO DO MATA MATA 
     18:00  -  ENTREGA DE TROFÉUS  
 

Obs.: Os horários acima citados poderão sofrer modificações devido ao andamento da prova, sendo homologados 
pelos comissários desportivos do evento; 

 
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 da 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 na 
seguinte forma para o dia de domingo: 02 baterias classificatórias + chaves eliminatórias. 
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 última 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. 
 
Fica estabelecido que o regulamento a ser usado No Festival de Arrancada 2016, será que se encontra protocolado e 
homologado na CBA. 
 

 
 
Artigo 12 – Autoridades da Prova 
 
Presidente da FGA  - Carlos Alberto Rodrigues de Deus 
Presidente do CLUBE  - Gelson Rizzi  
Comissários Desportivos FGA - Ari Ferreto 
Diretor de Prova FGA  - Arlindo Signor 
Comissário Técnico FGA - Ari Ferreto  
Secretária da Prova                  - Lucas de Lorena 
Responsável Cronometragem - Ricardo Signor 
 
Erechim 07, maio de 2019. 
 
____________________________________________________ 
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO – FGA 
 

 


