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V COPA TRANCOS E BARRANCOS 
 

12 e 13 de outubro de 2018 
Canela/RS 

 
REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA 

 
 

 
 

1 – ORGANIZAÇÃO: 
 CLUBE PORTO ALEGRE DE RALLYE 
 
2 – SUPERVISÃO:  
 FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO (FGA) 

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RS 
 
3 – REGULAMENTOS DA PROVA:  
 CTB – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Lei 9.503/97  

CDA – CÓDIGO DESPORTIVO DO AUTOMOBILISMO - CDA/2018  
RGP – REGULAMENTO GERAL DAS PROVAS – FGA/2018  
RPP – REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA – CPR/2018 
Demais adendos a este RPP que venham a ser divulgados. 

 
4 – AUTORIDADES DE PROVA: 
 Comissário Desportivo FGA: a definir 
 Comissário Desportivo CPR: a definir 
    
5 – COMISSÃO ORGANIZADORA:  

Diretor de Prova: Alexandre Rech / 54 99103 7179 
Diretor Adjunto: Régis Candeia 
Diretor Cronometragem: Marcelo Guazzelli (Totem) 
Secretaria de Prova: copatrancosebarrancos@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:copatrancosebarrancos@gmail.com
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6 – CATEGORIAS, INSCRIÇÕES E PRAZOS:  
 
Os competidores deverão se inscrever conforme determina o Art. 3º do RGP COPA T&B da FGA/2018, 
respeitando as características de cada categoria e observando rigorosamente o prazo abaixo:  
 
. ABERTURA DAS INSCRIÇÕES: 1 de agosto às 12:00h;  
. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 12 de outubro às 8:00h.  
Inscrições no site oficial do evento: www.copatb.com ou www.scracing.com.br 
 
6.1 – As categorias estão divididas conforme o Art. 5º do RGP COPA T&B da FGA/2018 em: 
 
- Categoria Master: na categoria MASTER, somente serão permitidas as inscrições de concorrentes que 
possuem Cédula Desportiva da CBA na categoria Graduado - PGRR ou NGRR ou Master – PMRR e NMRR 
- Na categoria Graduado serão permitidas as inscrições de concorrentes que possuem Cédula 
Desportiva da CBA na categoria Graduado – PGRR / NGRR (Piloto ou Navegador Graduado de Rally de 
Regularidade) ou que já tenham participado de provas com categorias similares a Graduado em outras 
competições. É também permitida a participação de um concorrente com Cédula Desportiva da CBA 
na Categoria Turismo - PTRR /NTRR (Piloto ou Navegador Turismo de Rally de Regularidade) nesta 
categoria, desde que o outro concorrente da dupla seja filiado como PGRR / NGRR. Neste caso, essa 
dupla largará nas etapas após as duplas na qual os 02 (dois) concorrentes possuam licença PGRR / 
NGRR e que tenha confirmada a sua inscrição até 24 (vinte e quatro) horas antes da largada da etapa. 
A simples participação na categoria Graduado de um concorrente filiado como PTRR / NTRR não 
implica na sua promoção automática. 
Nesta categoria fica vetada a participação de “Zequinhas” e/ou acompanhantes. Será a primeira a 
largar. 
- Na categoria Turismo serão permitidas as inscrições de concorrentes que possuem Cédula Desportiva 
da CBA na categoria Turismo - PTRR / NTRR (Piloto ou Navegador Turismo de Rally de Regularidade) 
ou que já tenham participado de provas com categorias similares a Turismo em outras competições. 
Nesta categoria fica vetada a participação de “Zequinhas” e/ou acompanhantes. Será a segunda 
categoria a largar. 
- Na categoria Novato, que nessa etapa passará a se chamar TURISMO LIGHT, somente será permitida 
as inscrições de concorrentes que não constem no cadastro da CBA nas categorias Turismo e Graduado 
e que possuem nenhuma ou pouca experiência em competições de rally 4x4. Nesta categoria poderá 
haver roteiro e médias diferentes das outras categorias, desviando lugares de difícil acesso. Será 
permitida a participação de até 01 (um) “Zequinha”, respeitando a idade mínima de 12 (doze) anos. 
Será a quarta categoria a largar. 
 
6.2 – PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO:  
 
Os competidores deverão preencher a Ficha de Inscrição disponível no site oficial do evento em: 
www.copatb.com 
 
6.3 – VALORES DE INSCRIÇÕES POR CATEGORIA:  
 
Categoria   Valor 
Master   R$ 990,00 
Graduado   R$ 990,00 
Turismo  R$ 990,00 

http://www.copatb.com/
http://www.scracing.com.br/
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Turismo Light  R$ 840,00 
 
Incluso: 
- 4 camisetas 
- 4 jantares - bebidas por adesão 
- Seguro de prova 
- Kit com adesivos da prova 
 
Será solicitado como parte da inscrição, a doação de 15Kg de alimentos não perecíveis por equipe. 
Toda a arrecadação será destinada à entidades de assistência social de Canela. 
 
6.3.1 - FORMAS DE PAGAMENTO 
 
O valor da inscrição pode ser pago através de depósito bancário. Os dados serão enviados por e-mail 
ao competidor após a confirmação de inscrição. 
 
6.4 – ORDEM DE LARGADA: 

 
Conforme Art. 16 º do RGP da COPA T&B/2018: 
16.2 - A largada das demais PROVAS será pela CLASSIFICAÇÃO GERAL sem considerar os 
descartes de ETAPAS. 
 
Parágrafo Primeiro: “Reposicionamento de Ordem de Largada”: a partir da segunda prova, 
os cinco primeiros colocados na função de Piloto de cada categoria escolherão a sua ordem 
de largada dentro da prova, sendo o quinto colocado o primeiro a escolher a sua ordem de 
largada, entre as cinco primeiras posições. Na sequência, o quarto colocado escolhe a sua 
ordem de largada e assim por diante até o primeiro colocado. O piloto melhor classificado 
tem preferência pela escolha pela posição de largada. Caso a posição de largada esteja 
ocupada, o piloto dessa posição é movido para a posição abaixo. Caso a quinta posição 
esteja ocupada, está será movimentada para a primeira posição. Na hipótese da primeira 
posição não ser escolhida, a vaga será preenchida pelo ocupante da última posição. Ex: a 
posição P1 não foi escolhida pelos concorrentes 5, 4, 3 e 2 e o concorrente 1 escolheu largar 
na P3. Veja o novo reposicionamento:  
 
P1 = 1º 
P2 = 2º 
P3 = 5º 
P4 = 3º 
P5 = 4º 
 
Nova Ordem de Largada: 
P1 = 4º 
P2 = 2º 
P3 = 1º 
P4 = 5º 
P5 = 3º 
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7 – PNEUS ADMITIDOS: 
 
Conforme o Art. 10º do RGP COPA T&B da FGA/2018 e com o objetivo de preservação das estradas e 
dos caminhos percorridos pelos concorrentes da COPA TRANCOS E BARRANCOS e garantir a segurança 
e o respeito às leis de trânsito, está proibido o uso de pneus NOVOS ou REFORMADOS agressivos para 
o solo, que: 
a) Tenham gomos da banda de rodagem com mais de 25 mm de profundidade, e/ou; 
b) Não tenham selo do Inmetro (portaria Nr. 554 do Inmetro), e/ou; 
c) Tenham data de fabricação (D.O.T) superior a seis anos, e/ou; 
d) Tenham sido frisados, cortados ou recortados para aumentar a distância dos gomos ou a sua 
profundidade e a agressividade originais; 
CPR – CLUBE PORTO DE RALLYE 
Clube Porto Alegre de Rallye | Fundado em 1969 | www.cpr-rally.com.br 
e) Tenham índice de velocidade inferior a 100 Km/h; 
f) Modelos de pneus novos ou reformados com banda de rodagem com desenho agrícola e/ou pneus 
de construção artesanal (banda não uniforme de colagem manual irregular); 
g) Qualquer modelo com espaçamento entre os gomos superior a 2 polegadas (5,08 cm); 
Nestas restrições não se incluem os modelos comercializados normalmente tipo “Mud” ou “VJ 910”. 
Os pneus serão vistoriados durante a vistoria técnica que antecede o evento e no momento da largada 
e serão julgados pelos vistoriadores pelos critérios acima descritos. 
O concorrente que estiver equipado com pneus que não se adequam a este Artigo não poderá largar 
e participar do evento. 
O concorrente que tiver dúvida sobre os seus pneus deverá entrar em contato com a Organização com 
a antecedência necessária para evitar transtornos. 
 
8 – SEGURO OBRIGATÓRIO:  
 
O Clube Porto Alegre de Rallye (CPR), organizador e promotor do evento, contratará, em conformidade 
com o item 3.12 do Regulamento Geral da Prova (RGP) da COPA T&B depositado junto a FGA, e em 
decorrência de obrigação legal, o seguro de responsabilidade civil exigido pelo inciso IV do art. 67 do 
Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/97), se isentando dos valores que ultrapassarem a cobertura 
da referida apólice, bem como dos prejuízos que não forem cobertos pela mesma. A apólice de Seguro 
de Responsabilidade civil dará cobertura aos danos físicos a terceiros e/ou danos a propriedade de 
terceiros, provocados em razão do evento desportivo durante a disputa da prova. O pagamento da 
franquia estabelecida na apólice será de responsabilidade do condutor, a rigor do previsto no item 
3.13 do RGP. 
 
O Clube Porto Alegre de Rallye (CPR), o Comitê Organizador, os entes Supervisores, as Autoridades de 
Prova, o Poder Público concedente, bem como os patrocinadores e apoiadores se eximem de toda e 
qualquer responsabilidades, de qualquer gênero e natureza, por acidentes causados por violação das 
leis, regras, regulamentos, portarias nacionais, estaduais e/ou municipais cometidas pelos 
competidores (pilotos, navegadores e zequinhas), sendo que os atos e consequências serão de 
exclusiva responsabilidade do agente infrator. Em caso de acidentes, o condutor deverá providenciar 
o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima e comunicar imediatamente ao Diretor 
de Prova e Comissário da FGA.  
 
9 – REGIÃO DA PROVA, DISTÂNCIAS E DURAÇÃO: 
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O roteiro completo terá em torno de 420 km de extensão, sendo 240 km (aproximadamente) de 
trechos cronometrados. Duração prevista de 6:00h na sexta, 12 de outubro, e de 6h no sábado, 13 de 
outubro, percorrendo estradas vicinais e estradas particulares de reflorestamentos nos munícipios de 
Canela, Cambará do Sul e São Francisco de Paula. 
 
10 – PREMIAÇÕES:  
 
Premiação por DIA de PROVA: todas as categorias receberão troféus para os cinco primeiros colocados, 
Pilotos e Navegadores, individualmente, conforme pontuação obtida na Classificação Final. 
Premiação Geral: todas as categorias receberão troféus para os cinco primeiros colocados, Pilotos e 
Navegadores, individualmente, conforme pontuação obtida na Classificação Final. 
 
11 – PADRÕES DE AFERIÇÕES:  
 
11.1 – CRONÔMETRO: o horário oficial da prova será o padrão de “GPS” que ficará à disposição dos 
competidores na secretaria da prova durante a Vistoria Administrativa.  
 
11.2 – ODÔMETRO: será divulgado o padrão de aferição de odômetro no ato da retirada do Livro de 
Bordo na confirmação da inscrição junto a Secretaria de Prova. 
 
12 – PROGRAMAÇÃO OFICIAL – HORÁRIOS E LOCAIS:  
 
Largada e chegada na cidade de Canela/RS. 
A programação oficial do evento será divulgada em Adendo a este RPP.  
 
13 – POSTO DE CONTROLE DE CHEGADA:  
 
Por ocasião da chegada técnica da prova, os competidores receberão a Ficha Técnica de Prova. 
 
14 – SEGURANÇA DE PROVA:  
 
Telefones úteis de emergência:  
 
. Brigada Militar: 54 3282-1212 
. Delegacia de Pol. Civil: 54 3282-1212 
. Polícia Rodoviária Estadual: 198 
. Hospital: 54 3282 4344/ Rua Visc. de Mauá, 1251 - Centro, Canela - RS, 95680-000 
. RESGATE GUINCHO: 
  Clemerson: 54 99971 5595 
  Renato: 54 8145 1370 / 51 9670 4570 
. MECÂNICO:  Serra Off Road (Kiko) - Rua Santa Teresinha, 412, Canela 

  Fone: 54 99978 5712 

  WP -29.370024, -50.812131 

. BORRACHARIA: Borracharia Correa -  Rua Dona Carlinda, 928, Centro, Canela  

  Fones: 54 98124 9566 / 54 3282 4059  

  WP - 29.3663654,-50.8114535 
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Obs. Conforme determinação do código de trânsito brasileiro fica expressamente proibido o consumo 
e o transportes de quaisquer bebidas alcoólicas desde a largada até a chegada técnica da prova.  
 
. Carro Abertura: largada prevista para 60 minutos antes do 1º carro para verificações de segurança 
em todo o roteiro da prova.  
 
. Carro Vassoura: percorrerá o roteiro da prova após o último competidor para eventuais 
procedimentos de auxílio e socorro mecânico.  
 
15 – DOAÇÃO DE ALIMENTOS: 
 
Todo material arrecadado nas doações das equipes será destinado à entidades que prestam serviços 
de assistência social no município de Canela. 
 
16 – HOSPEDAGEM:  
 
Canela/RS 
Pampas Hotel 
e-mail: reservashotelpampas@gmail.com 
Central de reservas: 54 3282 3433 
 http://www.hoteispampas.com.br/ 
 
Porto Alegre, 11/09/2018 
 
 
     

Alexandre Rech     Renato Pastro  
 Diretor de Prova      Presidente CPR  

http://www.hoteispampas.com.br/

