REGULAMENTO EXCLUSIVO PARA ÁREAS DE APOIO
E PARQUES FECHADOS
1- Acesso equipes de apoio: Os carros das equipes de apoio só terão acesso à área de
estacionamento a eles destinada, após o credenciamento dos mesmos na secretaria do
evento ou mediante a apresentação do recibo de inscrição de pelo menos 01(um) apoio
pago.
2- Os membros das equipes: só terão acesso livre a área de destinada as equipes de apoio
se tiverem devidamente inscritos no evento, caso contrário e um fiscal comprove o fato,
o competidor poderá ser desclassificado da prova.
3- Divulgação/publicidade: cada competidor terá direito a usar seu espaço publicitário
dentro da área de apoio desde que não ultrapasse os limites de sua tenda/barraca e/ou
trailer; espaço (4x3m).
4- A publicidade: de cada competidor deve se restringir a uma placa medindo no máximo
2x1 metros e deve ser exibida na frente de seu espaço (4x3m).
5- É terminantemente proibido o uso de fly banners, blimps, infláveis, fora dos limites do
seu espaço e acima de 3(três) metros de altura.
6- Parque Fechado: os pilotos deverão obrigatoriamente deixar seus veículos nos parques
fechados por 30 (trinta) minutos a partir do seu horário de chegada e de onde só
poderão retirá-los com autorização do fiscal, caso não cumpra o tempo
estabelecido os competidores da prova de regularidade serão penalizados em
200pts os atletas de bikes com um tempo de 30 minutos;
7- Energia e Água: a energia e água para os motorhomes, barracas ou afins para uso de
equipe de apoio é de responsabilidade de cada equipe, ou seja, toda as equipes devem
ter seu próprio gerador e reservatórios de água;
8- Estacionamento: Equipes de apoio não poderão estacionar nas cidades em áreas
destinadas aos veículos de competição e caso não obedeçam seus pilotos e atletas serão
penalizados podendo até serem desclassificados da competição, além disso devem
seguir as orientações da equipe de organização em todos os locais das arenas de largada
e chegada;
9- Patrimônio Público: A Equipes de Apoio, pilotos e atletas devem sempre preservar o
patrimônio público, não poderão sob hipótese alguma lavar seus veículos, fazer
churrascos, estacionar em calçadas, praças, e estão sujeitos as penalidades das leis do
município e do evento indo desde uma advertência até a desclassificação.

