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RALLY DO MATO DENTRO 

CAMPEONATO MINEIRO DE RALLY 2018 

 

ADENDO 01 

 

Evento: RALLY DO MATO DENTRO  

Data: 02 e 03 de novembro de 2018 

Cidade: Conceição do Mato Dentro/MG 

 

Alteração de horário de abertura de Secretaria de Prova e Vistorias 

 

02/11 

10:00h - Abertura da secretaria 

11:30h as 18:00h - vistorias técnicas FMEMG/FMA 

14:00h - Comboio cat Cross Country e Autocross para reconhecimento das SS 

18:30h às 19:30h - vistorias com multa (1 UP)  

19:30h - Fechamento da Secretaria 

20:00h - Briefing  

 

 

Abertura de categoria regional AUTOCROSS 

 

 Fica autorizada a abertura da categoria regional para veículos autocross. 

Essa categoria terá pontuação conforme regulamento para o Campeonato 
Mineiro de Rally 2018 porém não somará pontos no ranking estadual. Serão 
premiados os melhores resultados até o quinto colocado. 

Os veículos passarão por vistoria técnica e deverão apresentar: 

  1- Banco concha 

  2- Cinto de segurança de no mínimo 4 pontos, com fixação no chassis por   

      parafusos de no mínimo 8mm 

  3- Dispositivo corta cinto (estilete) 

  4- Porta lateral ou meia porta com fechamento em tela de fácil abertura 

  5- Dispositivo corta corrente (chave geral) identificado, de fácil acesso e  

      acionamento mesmo com o piloto preso ao cinto 

  6- Extintor(es) de incêndio, mínimo 2kg 
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  7- Iluminação traseira (lanterna e freio) 

  8- Teto rígido com altura de no mínimo 50mm acima do piloto com capacete 

  9- Bandeira de sinalização amarela 

10- Cinta reboque ou corda com resistência adequada 

O vistoriador irá checar o estado geral do veículo que deverá apresentar gaiola 
de proteção segura e sem trincas e pneus em boas condições para a prova. 

 

Os pilotos deverão usar capacete fechado ou aberto com óculos de proteção 
integral, macacão antichamas e luvas. 

 

 

Inscrições  para a categoria AUTOCROSS com seguro de responsabilidade civil, 
seguro de vida e acidentes pessoais  inclusos: 

    pagamento 

 

            até  15/10    - R$   680,00 

    até  25/10    - R$   780,00 

    até  01/11     - R$   880,00 

    na secretaria   - R$   980,00  

 

Os pilotos que não estiverem com a licença 2018 da Federação Mineira de 
Automobilismo poderão obter licença especial apenas para esse evento. A taxa 
de licença eventual é de R$ 203,00 e poderá ser recolhida no dia do evento 
direto ao comissário designado pela FMA. Será requisitado um atestado médico 
para a prática de esportes de alto rendimento. 

 

 

As inscrições deverão ser feitas pela internet através do site 
www.rallymakers.com.br  . O pagamento será através de depósito bancário ou 
transferência bancária, devendo o comprovante ser enviado para a secretaria de 
prova através do e-mail secretaria@rallymakers.com.br. 

O pagamento deverá ser feito em nome de:  

APEA - Associação Pró Esporte e Aventura 
Banco   Itaú        ag.  8263        c/c  22.605-5 

CNPJ - 07.759.773/0001-03 

 

 

http://www.proesportebrasil.com.br/
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Cancelamento de inscrições até dia 30/10 gera reembolso de 90%. Não 
comparecimento ou atraso que impeça de largar não dá direito a reembolso, 
salvo casos extremos sob decisão da organização. 

 

Ordem de Largada da categoria Autocross: 

 

 A categoria Autocross irá largar em todas as Especiais (SS) após o último 
veículo das categorias oficiais do Campeonato Mineiro. A ordem de largada da 
primeira Especial para essa categoria será determinada pela Direção de Prova 
que, por motivos de segurança, pode alterar o posicionamento de algum piloto 
se considerar adequado.  

  

Reconhecimento de percurso para categoria carros Cross Country e 
Autocross: 

 

 As categorias Cross Country e Autocross fará o reconhecimento da SS em 
comboio, no horário determinado pela organização, utilizando os próprios 
veículos inscritos. Após o reconhecimento os veículos deverão ficar em regime 
de parque fechado até o horário determinado pela Direção de Prova. Não haverá 
em nenhuma hipótese uma segunda volta de reconhecimento. Interrupções por 
quebra, pane seca ou acidente são de responsabilidade exclusiva do 
competidor. 

Só serão permitidos na volta de reconhecimento os veículos já vistoriados, 
adesivados e com todos os itens de segurança regulamentares. Os tripulantes 
deverão estar com a indumentária de prova. 

 

 

 

Rallymakers  

Secretaria (17) 98109-2794  

secretaria@rallymakers.com.br 

www.rallymakers.com.br                 


