
 

 

Regulamento para participação do Rolimã 

1º - Do Veículo: 
Deve conter apenas rodas de Rolimã. 

Não possuir mais de 2 metros de comprimento, 1 de largura com peso e altura sem limites.  

Deverá possuir mecanismos de freio. 

Deverá possuir o nome da equipe, e se houver o nome da empresa patrocinadora da equipe. 

 

                         

 

2º - Da Equipe: 

Deverá ter no mínimo 2 participantes, sendo um responsável pelo piloto se o próprio for de 

menor. 

Deverá a equipe estar identificada. 

 

3º - Das Categorias (ano de nascimento) 

Até 2001: Adulto  

De 2002 – 2007: Juvenil 

 

 

 



 

4º - Do Piloto: 

O piloto deverá estar acompanhado dos pais ou responsáveis que assinarão um termo de 

responsabilidade anexado na ficha de inscrição  

No momento da competição o integrante do veículo devera possuir capacete, calça comprida, 

luvas e calçado fechado. 

 

5º - Do Percurso: 

O percurso terá as seguintes descrições: 

Serão 200m de descida na Rua Januario Batista. 

Não terá contagem de tempo ou tempo mínimo para a conclusão do percurso. 

Será permitido impulso apenas com as mãos ate a faixa demarcada no dia.  

 

6º - Do Dia da Corrida: 

As Equipes deverão comparecer até as 13:30h do dia 15 de outubro para a inspeção dos 

carros no local determinado. 

As corridas serão divididas por baterias nas suas respectivas categorias. (adulto e juvenil) 

 

7º - Da Premiação 

Troféus para as três primeiras colocações de cada categoria.  

 

8º - Inscrições 

Anexado a este regulamento consta as fichas de inscrições diferenciadas para maiores e 

menores de idade. 

As inscrições devem ser entregues até as 16h30min do dia 08 de outubro na Secretaria 

Municipal de Educação.  

No dia 25 de setembro no Ginásio Municipal às 19h haverá um congresso com os 

participantes para as tratativas do dia e esclarecimento de dúvidas. 

  

Obs: O não comprimento de alguma das regras acarretará em perda de pontos ou até 

mesmo a desclassificação da equipe. 

 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO (ROLIMÃ) – Piloto MENOR de 18 anos. 

 

Nome da equipe:________________________________________ 

Nome do responsável: ___________________________________ 

Nome do piloto: _________________________________________ 

Data de nascimento do piloto: ______________________________ 

Celular: (   ) ____________________________________________ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu ______________________________________________________________________, IDENTIDADE 

Nº______________________, menor de idade, representado neste ato por 

____________________________________________ IDENTIDADE Nº_______________________. no 

caráter de progenitor/es, tutor e representante, em diante designado solicita sua participação no evento “1º 

Corrida Maluca de General Câmara (ROLIMÃ)” a ser realizado no dia 15 de outubro de 2017, sob as 

seguintes condições. O participante declara e garante: 

1. Aceitar totalmente o REGULAMENTO da prova. 

2. Ter plena capacidade física e psíquica para aceitar e compreender o disposto no presente termo. 

3. Estar física e psicologicamente apto para participar desta PROVA. Gozar de boa saúde, e estar ciente 

que não existe nenhuma recomendação médica que lhe impeça de praticar atividades físicas. 

4. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas conseqüências pela 

participação nesta PROVA, isentando a Prefeitura Municipal de General Câmara/RS, seus organizadores, 

auxiliares e patrocinadores de TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos 

materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

5. O uso de minha imagem em toda e qualquer plataforma.  

 

 

 

 

____________________________          _________________________________ 

                      Data                                                          Responsável  

 

 



 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO (ROLIMÃ) – Piloto MAIOR de 18 anos. 

 

Nome da equipe:________________________________________ 

Nome do responsável: ___________________________________ 

Nome do piloto: _________________________________________ 

Data de nascimento do piloto: ______________________________ 

Celular: (   ) ____________________________________________ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu ______________________________________________________________________, IDENTIDADE 

Nº______________________, em diante designado solicita sua participação no evento “1º Corrida 

Maluca de General Câmara (ROLIMÃ)” a ser realizado no dia 15 de outubro de 2017, sob as seguintes 

condições. O participante declara e garante: 

1. Aceitar totalmente o REGULAMENTO da prova. 

2. Ter plena capacidade física e psíquica para aceitar e compreender o disposto no presente termo. 

3. Estar física e psicologicamente apto para participar desta PROVA. Gozar de boa saúde, e estar ciente 

que não existe nenhuma recomendação médica que lhe impeça de praticar atividades físicas. 

4. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas conseqüências pela 

participação nesta PROVA, isentando a Prefeitura Municipal de General Câmara/RS, seus organizadores, 

auxiliares e patrocinadores de TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos 

materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

5. O uso de minha imagem em toda e qualquer plataforma.  

 

 

 

 

 

____________________________          _________________________________ 

                      Data                                                          Responsável  

 


