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Sábado fevereiro de 2014

Regulamento para participação CORRIDA MALUCA.

1º - Do Veículo:

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

Deverá possuir mecanismos efetivos de freio sujeitos a teste.

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

Deverá possuir obrigatoriamente no mínimo 3  rodas funcionais (não sendo permitido rodas

que não tenham função de movimentar o veículo) com qualquer material não ultrapassando uma

roda de aro 26.

O método de propulsão do carro deverá ser unicamente as pernas (o piloto que estiver fora do

carro deverá empurrá-lo).

2º - Da Equipe:

Deverá ter 2 participantes.

Deverá a equipe usar camisetas de identificação personalizadas, podendo as mesmas serem

feitas de forma artesanal.

3º - Dos Pilotos:
Os pilotos deverão ter nascido até 2004.

No momento da competição os integrantes do veículo deverão possuir capacete, calça

comprida, luvas e calçado fechado.

Enquanto um piloto empurra o carro, não será permitido ao outro tocar no chão.

Não será permitido nenhum tipo de ajuda para empurrar o carro. (Ex: patins, skate, rodas)

Para a Corrida Kids, a/o piloto deve ter nascido entre 2010 e 2014, enquanto o outro

competidor deverá ser maior de idade e se responsabilizar pela equipe.

http://corridamalucasanteres.blogspot.com.br/


4º - Do Percurso:

O percurso terá as seguintes descrições:

O percurso inicia em frente e Praça Eurico Gaspar Dutra, subindo até a Avenida 15 de

Novembro, passando pela Rua Borges de Medeiros, entrando na Rua Duque de Caxias e finalizando

na descida da Rua Januario Batista em frente à praça novamente.  (mapa em anexo)

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

Haverá uma área sinalizada (PITSTOP) na Rua Borges de Medeiros, sendo este o único local

aonde será permitido o revezamento dos pilotos, se a equipe achar necessário.

O percurso da Corrida Kids terá as seguintes descrições:

O percurso inicia na esquina entre a Rua Januário Batista e a Avenida XV de Novembro,

indo até a esquina da Escola João Canabarro e retornando ao ponto de partida (mapa em anexo).

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

Nesta corrida não haverá troca de pilotos, ao responsável só será permitido empurrar o

veículo.



5º - Do Dia da Corrida:

As Equipes deverão comparecer até as 13:30h do dia 23 de outubro para a inspeção dos

carros no local determinado. Praça Eurico Gaspar Dutra

Os carros deverão ser entregues à equipe de organização do evento às 10:00h do dia 23 de

outubro no local da corrida, onde ficarão expostos até o momento da preparação para a corrida.

7º - Da Premiação
Troféus para as três primeiras colocações.

Troféu para o carro destaque, escolhido através da votação do público no local do evento.

8º - Inscrições
Anexado a este regulamento constam as fichas de inscrição diferenciadas para maiores e

menores de idade.

As inscrições devem ser entregues na reunião que ocorrerá dia 10/10 às 19:00h na Secretaria

de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, localizado na Rua DR. Eugenio de Mello, 681. C( Ginásio

Municipal Tancredo Pereira Neves, caso os participantes não possam comparecer na reunião,

deverão enviar um representante para que sua inscrição seja válida.

Após o encerramento das inscrições, será criado um grupo de WhatsApp com um

representante de cada equipe para que sejam feitos os acertos e esclarecimento de dúvidas referente

a corrida e seus aspectos gerais.

Obs: O não cumprimento de quaisquer das regras relacionadas neste regulamento acarretará

em perda de pontos ou até mesmo a desclassificação da equipe, cabendo o julgamento da

penalidade à equipe organizadora.


