Regulamento
Artigo 1-COMPENTENCIA
1.1 - Fica nomeado pela organização uma comissão executiva que será
responsável por dirigir, coordenar, autorizar e supervisionar as atividades do
CHALLENGE IPÊS OFF ROAD DA BICICLETINHA;

Artigo 2-OBJETIVO
2.1 - Este regulamento destina-se ao CHALLENGE IPÊS OFF ROAD DA
BICICLETINHA que tem como objetivo promover a confraternização dos
trilheiros de Lavras e região no final do ano e levantar fundos para a compra de
presentes e cestas de Natal que serão doados em uma trilha no dia
15/12/2018, saindo do Bar do Enéias às 13:30hs;

Artigo 3-SEGURANÇA
3.1 - Todo participante deverá estar equipado com equipamento adequado
para sua segurança, ficando sob sua responsabilidade o cumprimento deste
artigo.
3.2 - Todo piloto deverá pilotar dentro do seu limite.
3.3 – No início do trajeto terá um deslocamento até a Fazenda do Sr. José
Otávio Vilela onde serão dadas as largadas para as categorias;
3.4 – Somente estará participando do teste de velocidade os pilotos que
estiverem inscritos com adesivos em suas motos e jalecos numerados.
3.5 – Durante o trecho de velocidade não será permitido ajuda externa ao piloto
cabendo a organização o direito de desclassificação do piloto que receber
ajuda externa, assim também como a desvio do caminho sinalizado encurtando
caminho.

Artigo 4-CATEGORIAS
4.1 - Fica estabelecido para o CHALLENGE IPÊS OFF ROAD DA
BICICLETINHA, as seguintes categorias para motos
- GOLD HARD IMPORTADA;

- SILVER HARD NACIONAL;
- DUPLAS.
4.2 - Os pilotos das categorias de motos largarão conforme sequência abaixo
para o Test Hard de Velocidade;
- 14:00hs – DUPLAS;
- 14:30hs - SILVER HARD NACIONAL;
- 15:00hs - GOLD HARD IMPORTADA;
4.3 – Escolha da ordem de largada será na sequência da confirmação da
inscrição.
Artigo 5-APURAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 - A classificação na prova será feita por ordem crescente de chegada
durante a competição. A quem fizer o percurso mais rápido cabe o primeiro
lugar e assim sucessivamente.
5.2 – Para a categoria Duplas vale o resultado do último piloto da dupla na
chegada;
Artigo 6-PREMIAÇAO – 17:00hs
6.1 - A Premiação será efetuada por categoria e concedida ao pilotos com
melhor colocação geral um troféu personalizado:
MOTOS
- GOLD HARD IMPORTADA, 1° ao 5º Lugar;
- SILVER HARD NACIONAL, 1° ao 5º Lugar;
- DUPLAS, 1º ao 3º Lugar.

Artigo 7-DAS INSCRIÇOES
7.1 - As inscrições serão realizadas diretamente na MOTO POINT.
7.2 - Será cobrado de cada piloto o valor de R$ 60,00 por inscrição
7.3 - Só serão aceitas inscrições de pilotos maiores de 18 anos,
7.4 - Ao assinar a ficha de inscrição o participante reconhece e aceita
automaticamente este regulamento e as exigências da organização.
7.5 - Ao assinar a ficha de inscrição o piloto e seus patrocinadores eximem os
organizadores,
supervisores,
patrocinadores
e
principalmente
a
ORGANIZAÇÃO de toda e qualquer responsabilidade por danos físicos e
matérias que o piloto venha a causar a si mesmo ou a terceiros, antes, durante
e após prova;
7.6 - Os adesivos com os números que serão colocados na moto, (frontal) são
obrigatório, caso o piloto não queira colocar será de sua responsabilidade.

Artigo 8-DEVERES DO PILOTO
8.1 - É dever do piloto antes, durante e depois de cada prova manter o mais
alto espírito esportivo e de cordialidade para com os seus concorrentes e
organizadores;

8.2 – Ajuda externa no decorrer da especial acarretará na desclassificação do
piloto da prova e se ajuda acontecer por um outro piloto que já tiver finalizado a
sua participação (Desistência ou Finalização) ocorrerá na desclassificação dos
2 participantes.
8.3 - Os casos de indisciplina descritos neste artigo serão julgados pela
COMISSÃO JULGADORA, cujo veredicto será soberano e inapelável.

Artigo 9-PENALIZAÇÃO
9.1 - O piloto será punido pelos fiscais da prova nas seguintes faltas;
- pilotar sem equipamento de segurança: desclassificação
- troca de moto ou piloto: desclassificação
- Queimar a largada: desclassificação
- Atalhar caminho: desclassificação
- Desobedecer a organização sobre a volta de apresentação do percurso:
desclassificação

Artigo 10-IDENTIFICAÇÃO DO PILOTO
10.1-A identificação do piloto será feita através de adesivos frontal e jalecos,

Artigo 11-DIVULGAÇÃO E PREMIAÇÃO
11.1-A divulgação dos resultados será no Bar do Enéias durante a
confraternização de final de ano as 17:00hs.
11.2 - COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS – Deverá ser composta de
três membros da organização sendo 01 piloto, o responsável pela organização
e mais 1 pessoa indicada pela comissão organizadora da prova;
Artigo 12-RECURSOS
12.1 - Serão aceitos recursos, por escrito, dirigidos a Organização, durante o
transcorrer da mesma e até 20 minutos após a divulgação da lista com os
resultados.
12.2 - Os recursos serão julgados pela ORGANIZAÇÃO DA PROVA e pela
COMISSÃO JULGADORA DA PROVA
12.3 - Cabe aos organizadores afixarem uma lista com os resultados logo após
divulgação final dos mesmos.
12.4 - Casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO EXECUTIVA e a sua
decisão é soberana e inapelável;

Artigo 13 - AVISO GERAL
13.1 – A saída e chegada para o CHALLENGE IPÊS OFF ROAD DA
BICICLETINHA será no Bar do Enéias às 13:30 horas do dia 15/12/2018 não
podendo o piloto sair antes.

