11° Rally dos BANDEIRANTES
Regulamento Particular de Prova
Carros e Caminhões

REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA
CROSS COUNTRY CARROS E CAMINHÕES

6º EVENTO - CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY
CROSS COUNTRY DE
VELOCIDADE - CARROS

5º EVENTO - CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY
CROSS COUNTRY DE
VELOCIDADE - CAMINHÕES

4º EVENTO - CAMPEONATO PAULISTA DE RALLY
CROSS COUNTRY DE
VELOCIDADE - CARROS E CAMINHÕES

11 a 13 de OUTUBRO DE 2013
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
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11° Rally dos BANDEIRANTES
14ª e 15ª Provas Brasileiro de Rally Cross Country - Carros.
10ª e 11ª Provas Brasileiro de Rally Cross Country - Caminhões.
6ª e 7ª Provas Camp. Paulista de Rally Cross Country.
11 a 13 de outubro de 2013 - São José dos Campos / Taubaté / SP
Promoção / Realização: DECO MUNIZ / RallySP / SC Racing
Secretaria de Prova: Maria Helena Cavalcante
Assistente Secretaria de Prova: Ivany Both
Supervisão: Confederação Brasileira de Automobilismo
Presidente CBA: Cleyton Tadeu Correia Pinteiro
Presidente CNR/CBA: Djalma de Faria Neves
Presidente FASP em exercício: José Aloísio Bastos
Comissários Desportivos CBA: Fernando Leal / Marcelo Levy
Comissário Técnico CBA: Arnaldo Golfieri / Fernando Gonzalez
Comissário Desportivo FASP: Gastão Hausknecht
Diretor de Prova: Deco Muniz (André F. Muniz Alves)
Autoridades Municipais:
Prefeito de São José dos Campos: Carlos José de Almeida
Secretária Municipal de Turismo: Maria Emília Cardoso
Diretor de Turismo: Diego Carvalho Nicolau
Organização: FASP - Federação de Automobilismo de São Paulo
Comissão Organizadora: Deco Muniz / Edson Costa / Valmir Both
Cronometragem e Apuração: Mr. Bits
APOIO
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Secretaria de Turismo; Secretaria de
Esportes e Lazer; Subprefeitura de São Francisco Xavier; Pref. Municipal de Taubaté;
ATUS - Associação de Turismo Sustentável de S.Fco.Xavier;
Grupo Band Vale Rádio & TV;
ENGEAP Engenharia; Trilha SERRAMAR - Troller; VP Adesivos Especiais;
Divino Fogão - S.José dos Campos.
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PROGRAMAÇÃO
03/09/13 - Terça feira - abertura das inscrições
11/10/13 - Sexta feira - encerramento das inscrições / vistorias
12/10/13 - Sábado - provas especiais - total de aproximad. 150 km.
13/10/13 - Domingo - provas especiais - total de aproximad. 115 km.
CRONOGRAMA DO EVENTO
11/10/13 - Sexta feira
Parque da Cidade - São José dos Campos - WPT: S 23º10'05,60'' / W 45º53'22,48”
13:30 - 17:00 h - Secretaria de Prova (credenciamento e retirada dos adesivos)
14:00 - 15:30 h - Vistoria CBA - Parque da Cidade.
- Apresentação das categorias Protótipo-T1, Pró-Brasil, Super Production, ProductionT2, Caminhões Leves e Caminhões Pesados.
17:00 h - Apresentação 2ª vistoria (com multa - 1 UP).
18:00 h - Encerramento das vistorias
20:00 h - Briefing - Dia 01 - Parque da Cidade.
12/10/13 - Sábado
08:30 h - Largada - Início da Planilha - Parque da Cidade - São José dos Campos.
09:30 h - Largada da Prova Especial 01 - 75 km - Fazendas N. S. Glória, Gaspar e
Conceição - Rodovia Ayrton Senna - Taubaté / Caçapava Velha.
12:30 h - Largada da Prova Especial 02 - 75 km.
15:30 h - Largada da Prova Especial 03 / Superprime – 1,5 km - Parque da Cidade.
19:30 h - Briefing - Dia 02 - Parque da Cidade.
13/10/13 - Domingo
09:40 h - Largada - Início da Planilha - Parque da Cidade - São José dos Campos.
10:40 h - Largada da Prova Especial 04 - 115 km - São José dos Campos.
14:30 h - Início do almoço de premiação - local à definir - São José dos Campos.
15:30 h - Início da Premiação.
16:30 h - Encerramento do evento.
A PROVA
O 11º Rally dos BANDEIRANTES será válido como duas provas do Campeonato
Brasileiro de Rally Cross Country de Velocidade 2013 para carros e caminhões.
Será disputado em 02 (duas) provas distintas, para efeito de pontuação no Campeonato
Brasileiro para carros e caminhões, uma no sábado, com três provas especiais e outra
no domingo com uma única prova especial. Para a classificação final do Rally (cerimônia
de entrega de troféus e pódio) não serão considerados os pontos obtidos e sim a soma
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dos tempos finais acumulados (com as penalizações inclusas) nas 02 (duas) provas do
evento para todos os veículos inscritos no evento.
É uma prova do tipo Cross Country de velocidade onde o itinerário será especificado na
forma de planilha com postos de controle de largada e chegada (início e término),
deslocamentos e Provas Especiais.
Todas as reclamações serão julgadas pelos Comissários Desportivos, que serão os
únicos com autoridade para a tomada de decisão. Em caso de dúvida, o Diretor de
Prova e os Comissários Desportivos poderão recorrer ao sistema GPS, à imagens de
vídeo ou fotográficas para tomarem uma decisão.
REGULAMENTAÇÃO
Este evento estará submetido ao CDA - Código Desportivo do Automobilismo
2013, ao Regulamento Desportivo e Técnico 2013 do Campeonato Brasileiro de Rally
Cross Country de Velocidade e aos seus eventuais Adendos, a este Regulamento
Particular de Prova e aos eventuais Adendos que porventura sejam emitidos.
RECLAMAÇÕES
Eventuais reclamações deverão ser apresentadas de acordo com os procedimentos
determinados pelo CDA 2013, da CBA.
INFORMAÇÕES SOBRE O PERCURSO (aproximadamente)
1. Total da Prova: 415 km
2. Deslocamentos: 148 km
3. 1ª e 2ª Prova Especial (sábado): 75 km cada
4. 3ª Prova Especial (sábado): 1,5 km
5. 4ª Prova Especial (domingo): 115,5 km

 Teremos zonas de controle de velocidade nas Provas Especiais.
 Autonomia mínima: 150 km + 10% de reserva.
As distâncias oficiais serão divulgadas no livro de bordo (planilha).
SISTEMA DE MONITORAMENTO - GPS
- O sistema de monitoramento de GPS é um sistema auxiliar de supervisão de provas
baseado em GPS, que engloba os equipamentos GPS dedicados e um programa de
análise dos dados.
- Ele controla e supervisiona os limites de velocidade, zonas de radar e confirmação de
roteiro.
- Em cada veículo haverá 02 (dois) equipamentos acoplados que serão alugados pelos
próprios concorrentes junto a GPS Precisão.
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- A instalação dos equipamentos será realizada pela equipe GPS Precisão (item
obrigatório em todos os veículos da prova).
- Ao término do deslocamento final de cada prova (ao final do dia), a equipe da GPS
Precisão / Mr. Bits fará o download das informações coletadas pelo GPS de todos os
veículos participantes. Após o download concluído, o sistema automaticamente, irá
gerar um relatório de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos analisando todas as
variáveis que compõem o sistema.

 Qualquer tentativa de fraude ou manipulação constatada no equipamento implicará
em penalidade que poderá levar à desclassificação dos concorrentes do evento.
Valor da locação: R$ 180,00 (carros e caminhões)
- A locação do GPS fica sob responsabilidade do concorrente, que ao confirmar a sua
inscrição deverá entrar em contato através de e-mail solicitando as informações para o
pagamento.
Contato: GPS Precisão - André Alcantara - (47) 9938-5535 ou envie um e-mail:
andre@gpsprecisao.com.br
Forma de pagamento diretamente com o Fornecedor através de boleto bancário ou
depósito em conta corrente.
REGRAS GERAIS
1. As distâncias fornecidas pelos Organizadores são as únicas válidas.
2. O percurso oficial estará na planilha que será entregue p/ cada piloto nos briefings.
3. Horas e minutos serão indicados com números de 00:00 a 24:00.
4. Durante o evento será considerado como horário oficial da prova o relógio do GPS.
POSTO DE CONTROLE VIRTUAL
Todos os waypoints mencionados na planilha e/ou sistema de monitoramento de GPS
da prova serão considerados controle de roteiro, portanto será controlado mediante as
informações do sistema GPS Precisão ao final da prova.
Todo o desvio superior a 50 metros do posto de controle de roteiro resultará em uma
penalização conforme o Regulamento Desportivo do Campeonato Brasileiro de Rally
Cross Country de Velocidade 2013.
ORDEM DE LARGADA
A escolha do número do piloto ficará a critério da Organização junto com a CNR/CBA.
A largada obedecerá a regra estabelecida no Regulamento Desportivo do Campeonato
Brasileiro de Rally Cross Country de Velocidade 2013.
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INSCRIÇÕES (preços e condições)
O período de inscrições será de 03 de setembro a 10 de outubro, após está data a
inscrição só será aceita com a anuência do Organizador e o seu valor será acrescido em
20%.
A participação indevida e não autorizada pela Organização no evento implicará na
desclassificação automática do(s) concorrente(s) envolvido(s).
O concorrente que desistir de participar do evento até o dia 01 de outubro de 2013,
receberá um reembolso de 70% do valor da inscrição. Os concorrentes que desistirem
após esta data, não terão direito a reembolso, mas poderão colocar outro concorrente
em seu lugar.
Somente após o final da vistoria técnica será divulgada a lista oficial e efetiva de
inscritos.
As inscrições serão realizadas somente através do site e dos meios por lá indicados:
www.rallybandeirantes.com.br.
Os pagamentos serão efetuados através de boleto bancário emitido no momento da
inscrição e deverão ser pagos na data de validade emitida no boleto, caso contrário, a
inscrição perderá a validade.
Valor da inscrição: R$ 2.600,00 + uma cesta básica (por concorrente) que será
doada para o Fundo de Solidariedade de São José dos Campos, a serem entregues na
Secretaria de Prova no local do evento, durante a vistoria administrativa.
Incluso: Seguro de prova, Almoço de premiação, 2 camisetas.
De 03 até 16/setembro = Inscrição c/ desconto: R$ 2.400,00 + 1 cesta básica (por
concorrente)
De 17/set a 10/outubro = Inscrição sem desconto: R$ 2.600,00 + 1 cesta básica (por
concorrente)
Valores referentes às categorias Protótipos / Pró-Brasil / Super Production / Production
/ Caminhões Pesados / Caminhões Leves.
Pagamento via depósito bancário
Caixa Econômica Federal - banco 104 - Ag. 0360 - CC. 001. 35089-0
Em nome de: André F. Muniz Alves (CPF 098.513.288-47).
Enviar comprovante de pagamento via e-mail:
decomuniz@rallybandeirantes.com.br
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Todos os documentos da tripulação (piloto + navegador + 2º navegador) deverão ser
apresentados na Secretaria de Prova no dia 11/10/2013.






Licença CBA (filiação através de uma Federação de Automobilismo Estadual);
Carteira de habilitação (somente pilotos);
Carteirinha do plano de saúde;
Documento do veículo.

 Caso o veículo não esteja registrado em nome de um dos integrantes da dupla, os
mesmos deverão portar uma autorização assinada pelo proprietário do veículo, com
firma reconhecida, informando estar ciente do seu uso para o 11º Rally dos
Bandeirantes 2013;
 Autorização de participação por parte da Confederação de origem do piloto (somente
para estrangeiros).
 O Termo de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado será entregue
diretamente na Secretaria de Prova, no dia da vistoria administrativa.
A não apresentação destes documentos impedirá que o concorrente participe do
evento.
PUBLICIDADE E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM
Os Organizadores do 11º Rally dos Bandeirantes são as únicas autoridades que podem
negar ou permitir qualquer tipo de publicidade com respeito ao nome e ao percurso do
rally antes, durante e depois do evento.
Os concorrentes, membros da Organização, e todos os demais participantes e ou
envolvidos com o evento, autorizam o uso da sua imagem, cinética e eletrônica, para
fins comerciais, editoriais, promocionais e publicitários.
Os participantes cedem integralmente à RallySP Eventos, SC Racing Ltda., aos
patrocinadores e co-patrocinadores do evento, a título gratuito, por prazo
indeterminado e em caráter exclusivo, todos os direitos relativos à imagem, permitindo
a exposição de fotos, publicações de qualquer natureza, reportagens em sites, revistas
e jornais, bem como qualquer aparição na mídia televisiva, em filmes, documentários e
quaisquer outros meios de comunicação nacional ou internacional antes, durante e após
o evento, sem qualquer restrição.
Em todo o período de competição, em eventos oficiais, inclusive nos programas pela
assessoria de imprensa do evento, o concorrente usará obrigatoriamente todos os
componentes de identificação fornecidos pelos patrocinadores do evento.
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Só terá acesso ao pódio de entrega de prêmios o piloto e navegador vestidos com o seu
devido uniforme.
PREMIAÇÃO
Troféus de 1º ao 3º lugar - categ.: Protótipos / Pró-Brasil / Production / Super
Production
Troféus de 1º e 2º Lugar - categoria Caminhões Pesados / Caminhões Leves
Troféus ao 1º lugar - classificação geral (carros)
HOTEL OFICIAL:
À definir

São Paulo, 03 de setembro de 2013.

Deco Muniz (André F Muniz Alves)
Diretor de Prova
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