Teresina- Aquiraz de 26 a 30/JAN/2021

REGULAMENTO PARTICULAR CATEGORIA CARROS 4X4 EXPEDIÇÃO
INTRODUÇÃO
O Rally PIOCERÁ 2021 é um evento Off - Road realizado pela Radical Produções,
contendo as categorias Expedição/passeio e competição e é supervisionado pela
Federações de automobilismo e motociclismo dos estados do Piauí e Ceará, filiadas à
Confederação Brasileira de Automobilismo- CBA e a Confederação Brasileira de
Motociclismo- CBM.
ART. 1º – DESCRIÇÃO:
1.1 - A Categoria Expedição do Rally PIOCERÁ 2021 é um evento sem qualquer conotação
competitiva, e segue todas as leis de trânsito vigentes no país, portanto todos os
veículos, condutores e ocupantes destes veículos devem seguir as normas do código
nacional de trânsito.
1.2 - Serão permitidas inscrições de participantes com ou sem experiências anteriores
em provas Off - Road e ou Passeios.
1.3 - Por esta categoria tratar-se de um passeio sem tempo estipulado, usando-se
apenas a planilha com o roteiro e o percurso será feito em comboio e um carro guia que
conduzirá o grupo;
1.4 - Não haverá qualquer tipo de pontuação, seja por etapa ou campeonato, pois se
trata única e exclusivamente de passeio no modo expedição.
ART. 2º - RESPONSABILIDADES
2.1 - O ato da inscrição caracteriza a declaração dos participantes e seus responsáveis
legais que assumirão todos os riscos da mesma, consigo ou com outrem, com seus
veículos e equipamentos, isentando organizadores e patrocinadores, de quaisquer
acidentes, independentemente do tipo ou natureza, que possam ocorrer antes, durante
ou depois do evento.
ART. 3º – INSCRIÇÕES, PARTICIPANTES E CANCELAMENTO
3.1 - O limite de inscritos na Categoria Expedição é de 30 (trinta) veículos. Este limite
poderá ser modificado pela organização.
3.2 – A inscrição deverá ser efetuada pelo site do evento: www.piocera.com.br
3.3 - A inscrição será aberta a partir de junho e será encerrada dia 10 de janeiro as 22:00
horas ou quando for atingido o número máximo de inscritos, o que acontecer antes.
3.4 A taxa de inscrição será válida para dois participantes por veículo, os demais pagarão
uma taxa extra. (Vide tabela de preço e planos). Todos os veículos inscritos terão a
cobertura de um seguro de acidentes contra terceiros válido para o evento.
3.5 - A Radical Produções poderá se recusar a aceitar a inscrição de um participante,
desde que justifique o motivo.
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3.6 - A confirmação da inscrição será concluída com a assinatura da ficha de inscrição e
a entrega do numeral do carro na secretaria de prova.
3.7 - É obrigatório que pelo menos 1(hum) dos participantes inscritos estejam presentes
no briefing do evento, aonde serão passadas informações relevantes para o bom
andamento e segurança dos participantes.
ART. 4º – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
4.1 - Caso algum participante inscrito regularmente não puder comparecer ao evento,
este deverá cancelar a sua inscrição pelo site até as 18h do dia 10 de janeiro de 2021.
4.2 - Caso não seja possível o cancelamento da inscrição até o prazo estabelecido acima,
o competidor inscrito receberá 50% (cinquenta) do valor pago;
4.3 – Caso a inscrição já tenha sido devidamente efetivada mediante o pagamento da
taxa de inscrição e em qualquer hipótese de cancelamento da participação, os valores
referentes à efetivação da inscrição não serão devolvidos após o dia 26 de janeiro de
2021;
ART. 5º – IDADES E ACOMPANHANTES
5.1 - Para a categoria Expedição só serão aceitas inscrições de pilotos maiores de 18
anos e devidamente habilitados.
5.2 - Para os demais participantes do veículo, serão aceitas inscrições de menores de 18
anos, sendo que neste caso, o menor deverá ter uma autorização por escrito de seu
responsável, com firma reconhecida caso os pais não estejam inscritos no mesmo
veículo.
5.3 – Para os participantes que vão como acompanhante (Zequinha) só será permitido
pessoas maiores de 12 anos.
ART. 6º – VEÍCULOS ADMITIDOS
6.1 - Serão admitidos como participantes da categoria Expedição somente veículos 4x4
e UTVs, de qualquer marca, sem restrição de ano de fabricação, combustível ou modelo,
e que estejam em bom estado de uso.
6.2 - Fica proibida a participação de veículos notadamente descaracterizados.
6.3 - Em caso de dúvidas, cada caso será analisado pela Coordenação Técnica em
conjunto com a equipe de vistoriadores.
6.4 - Cada veículo deverá ser apresentado para vistoria em local, data e horários
determinados pela organização.
6.5 - Todos os ocupantes do veículo deverão estar munidos dos respectivos documentos
de identificação, carteira de identidade, carteira de habilitação para o motorista e o
responsável pelo veículo deverá apresentar os documentos do referido veículo.
6.6 - Ficará a critério da organização impedir a largada ou continuidade no evento de
qualquer veículo que não reúna condições de segurança mínima exigida.
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ART. 7º – DOCUMENTAÇÃO VEÍCULO
7.1 - Será obrigatória a apresentação do documento do veículo na secretaria da prova
para a liberação da inscrição, junto com os demais documentos da inscrição.
7.2 - Caso o veículo não esteja registrado em nome de um dos ocupantes, os mesmos
deverão portar uma autorização assinada pelo proprietário do veículo, informando estar
ciente do seu uso para o evento Rally PIOCERÁ 2021 na categoria Expedição.
7.3 - Se o veículo estiver em nome de pessoa jurídica, a autorização deverá ser assinada
pelo responsável legal da empresa junto com uma cópia do contrato social da empresa
em referência.
ART. 8º – PENALIDADES (EXCLUSÃO DO VEÍCULO E SEUS INTEGRANTES)
8.1 - Serão passíveis de exclusão do evento os veículos que:
- Cujos integrantes ingerirem ou portarem em seus veículos bebidas alcoólicas, durante
o transcurso da prova, entre a largada e a chegada.
- todo e qualquer lixo deverá ser mantido dentro do veículo até o final do dia e deverá
ser descartado em um recipiente de lixo no local de chegada e ou no hotel de pernoite;
-Tiver atitude antidesportiva, obstruindo propositalmente, agredindo ou
desrespeitando outros participantes ou membros da organização em qualquer
momento durante todo o evento.
- Que trocar o participante motorista por outro que não tenha a devida habilitação. Para
que esta troca seja possível, é necessário informado na ficha de inscrição os dados de
habilitação dos possíveis condutores.
- Que desacatar as decisões das autoridades e diretores do evento.
- Que apresentar informações incorretas ou falsas em sua ficha de inscrição.
- Romper cercas, trafegar sobre plantações, hortas, etc., ou exercer qualquer ato de
desrespeito à propriedade alheia. Esta penalidade não isenta o participante de
responder e arcar com responsabilidades, decorrentes do ato, perante os prejudicados.
- Os casos omissos serão analisados pelos organizadores do evento.
8.2 – Os participantes durante o roteiro serão informados pela GUIA/líder da categoria
sobre o tempo de parada em cada ponto de parada (postos de combustíveis,
restaurantes, pontos turísticos) e caso o participante resolva ficar além do tempo
estipulado, ele ficará por conta própria e o comboio seguirá;
8.3 – Em caso de falha mecânica no veículo de um dos participantes, a organização,
rebocará o veículo até a cidade pais próxima e daí o proprietário e sua equipe cuidarão
de consertar o veículo, porém o comboio seguirá e esse participante buscará meios para
encontrar o comboio novamente;
8.4- Todas as despesas com consertos e peças de manutenção dos veículos são de inteira
responsabilidade dos participantes;
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ART. 9º – PROGRAMAÇÃO /ROTEIRO
Dia 26/Jan/2021 - 3ª feira: Teresina- PI
Local: Jockey Clube do Piauí – estrada PI 113, Localidade Santa Rita- Zona Rural de
Teresina
Turno da manhã: Serão feitos simultaneamente a conferencia de documentos, vistoria
dos veículos e os briefings. Ao término de cada briefing dirigir-se logo à sala da secretaria
de prova para pegar seu kit de adesivagem e fazer a vistoria técnica dos veículos das 08h
às 14h.
Parque Fechado: A entrega do veículo será das 14h às 15h.
BRIEFING TÉCNICO (será virtual através da plataforma ZOOM/Youtube).
08h30min às 9:00hmin - Carros 4x4
09h10min às 10h00 min – UTV’S, Quadriciclos e Motos Rally
10h10min às 11h00 min – Motos Enduro
11h10min às 12h00min - Bikes
LARGADA PROMOCIONAL: a partir das 17:00h
DATA: JAN/2021

PROVA DE REGULARIDADE

Dia 27 /4ª Feira

Teresina / Piripiri - 255 km

Dia 28 / 5ª Feira

Piripiri / Ubajara (CE) - 207 Km

Dia 29 / 6ª Feira

Ubajara / Canindé (CE) – 335 Km

Dia 30 / Sábado

Canindé / Aquiraz - 222 Km
Cerimônia de premiação Aquiraz às 19:30h

ART. 10º - ADESIVAGEM
10.1 - Será fornecido para a prova um layout adesivagem em com a disposição exata de
aplicação das peças. Esta disposição das peças deve ser cumprida à risca pelos
participantes.
10.2 - Para os participantes, haverá espaços determinados para seus patrocínios
próprios, conforme consta no mapa de adesivagem do evento e divulgado através do
site oficial do evento.
10.3 - Na vistoria e na largada, a adesivagem do veículo será verificada. Caso a
adesivagem não esteja de acordo com o modelo divulgado no regulamento, o veículo
não poderá largar.
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RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE
1) Vários trechos do Rally PIOCERÁ 2021 serão feitos no interior de propriedades
particulares e passando por diferentes comunidades, vilas e cidades, portanto,
dependerá do comportamento de cada participante a imagem que o evento
trará aos moradores, proprietários e curiosos.
Colabore para que o Rall. PIOCERÁ 2021 seja um esporte sadio e de alto nível, para que
sempre seja possível contarmos com boas trilhas e angariar a simpatia do público para
as próximas edições.
2) Todos os participantes (piloto, acompanhantes e equipe de apoio) devem
apresentar um exame de COVID feito até com 48 horas antes do dia 26 de janeiro
(Vistoria em Teresina) e usarem máscara durante os locais em público.
3) Todo exame de COVID deve ter o laudo assinado por um médico e ou
farmacêutico responsável.

Teresina 28 de dezembro de 2021
Direção de prova

