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1º Campeonato AMAROK SPIRIT - 2019 

 
Regulamento Geral de Prova 

 
 
1. Disposições Gerais 

O 1º Campeonato Amarok Spirit - 2019 será disputado em 03 provas a serem 

realizadas ao longo do presente ano, seguindo em conformidade com o Código 

Desportivo do Automobilismo da CBA 2019 e seus anexos, ao regulamento do Rally de 

Regularidade 4x4 - Regulamento Geral 2019, do presente Regulamento Geral de Prova 

e dos Regulamentos Particulares de Prova (RPP). 
 

As modificações, correções e/ou alterações a este Regulamento Geral de Prova serão 

anunciados somente mediante Adendos numerados, emitidos pelo Organizador ou 

pelos Comissários Desportivos. 

 

 

2. Categorias, classes, idades mínimas e número de ocupantes por veículo 

 
 

Categorias: 

Turismo Light – Para competidores que nunca foram filiados a uma Federação Estadual 

de Automobilismo ou filiados como PNRR ou NNRR, ou que foram filiados como 

Turismo (PTRR ou NTRR) e que não tenham renovado sua licença por 3 anos ou mais. 

Idade mínima piloto: 18 anos / Idade mínima do navegador: 16 anos / Idade mínima 

dos acompanhantes: 08 anos (08 a 10 anos é necessária uma autorização dos 

Responsáveis Legais (comprovados com certidão de nascimento ou outro documento) 

que, necessariamente terão que estar participando do evento (dentro do mesmo 

veículo) / No máximo 4 pessoas por carro. 
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Classes: 

Amarok – Será disputada por todos os inscritos no evento com um veículo VW Amarok. 

São 50 vagas disponíveis nessa categoria. 
 

Amigos 4x4 – Será disputada por todos os inscritos no evento com um SUV ou pickup 

4x4 de outra marca. São 20 vagas disponíveis nessa categoria. 
 

Expedition Amarok – Uma categoria de passeio, voltada apenas para proprietários de 

veículo VW Amarok. São 30 vagas disponíveis. 
 

Categorias e/ou Classes adicionais poderão ser criadas pela organização e serão 

divulgadas em Adendo a este regulamento. 
 

Observação: os instrumentos de navegação que podem ser usados em cada categoria 

são livres, ou seja, não há nenhuma restrição para nenhum instrumento de navegação. 

 

 

3. Ordem de largada 

A ordem de largada de todas as etapas será conforme a ordem de chegada na 

secretaria de prova a partir do momento da abertura da mesma conforme a 

programação oficial, o primeiro na categoria Turismo Light - Amarok largará em 

primeiro e assim por diante. Na categoria Turismo Light – Amigos 4X4 a ordem de 

largada se dará da mesma forma. A categoria Expedition Amarok (passeio) largará 

antes do primeiro carro da competição. O Diretor de Prova e os Comissários 

Desportivos poderão alterar esta ordem de largada por questões de segurança. 
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4. Taxa de Inscrição e documentação obrigatória 

A taxa de inscrição é única, conforme a tabela abaixo: 
 

Categoria Valor 

Turismo Light – Amarok R$ 150,00 

Turismo Light – Amigos 4x4 R$ 200,00 

Expedition Amarok R$ 150,00 

 
 
Documentação obrigatória que deverá ser apresentada na vistoria administrativa: 
 

Veículo: 

• Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo original; 

• Se o carro a ser utilizado na competição está em nome de um terceiro ou 

pessoa jurídica: é necessário obter uma autorização por escrito do proprietário, 

permitindo a utilização do veículo. Um modelo de autorização estará disponível 

no site; 

 
 

Tripulação: 

• Piloto – Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida. 

 
 
5. Premiação por Prova 

A premiação será para: os 5 primeiros colocados da categoria Turismo Light Amarok e 

para 3 primeiros colocados da categoria Turismo Light Amigos 4X4 (1 troféu para o 

piloto e 1 troféu para o navegador). 

 

6. Premiação do Campeonato 

A premiação será para: os 3 primeiros colocados da categoria Turismo Light Amarok e 

para 3 primeiros colocados da categoria Turismo Light Amigos 4X4 (1 troféu para o 

piloto e 1 troféu para o navegador). 
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7. Pontuação do Campeonato 

Serão atribuídos pontos separadamente p/ Pilotos e Navegadores em cada uma das 

etapas disputadas, nas categorias Turismo light – AMAROK e Turismo Light – AMIGOS 

4X4, conforme a tabela abaixo: 

 

1º Lugar - 25 pontos 

2º Lugar - 22 pontos 

3º Lugar - 18 pontos 

4º Lugar - 15 pontos 

5º Lugar - 10 pontos 

6º Lugar - 08 pontos 

7º Lugar - 06 pontos 

8º Lugar - 04 pontos 

9º Lugar - 02 pontos 

10º Lugar - 01 ponto 

 

Pilotos e Navegadores terão suas pontuações computadas separadamente, sendo esta 

acumulativa durante o campeonato e totalmente intransferível. 

 

Para o resultado final do 1º Campeonato Amarok Spirit 2019 serão somados os pontos 

de todas as etapas válidas e será aplicado o descarte do pior resultado de cada 

competidor, ou seja, será descartada a etapa com o menor número de pontos ganhos 

para cada competidor, mesmo que o competidor não tenha participado de alguma das 

etapas. 
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Caso haja empate em número de pontos, o critério de desempate será aplicado da 

seguinte forma: 

 

1. Maior número de pontos somados sem a aplicação do descarte; 

2. Caso persista o empate, será favorecida a dupla com maior número de 

primeiros lugares e assim sucessivamente. 

3. Persistindo o empate, será favorecida a dupla mais bem colocada na última 

etapa. 

 

6. Percurso e largada promocional 

O percurso total da prova será em estradas pavimentadas, estradas vicinais não 

pavimentadas, trilhas e estradas particulares. O roteiro foi selecionado visando a 

manutenção da integridade dos veículos sem grandes dificuldades e/ou obstáculos, o 

objetivo do evento é que todos os concorrentes possam completá-lo sem danos, 

apenas desgaste normal que este tipo de roteiro produz. 

 
 
 
7. Patrocinadores e publicidade obrigatória 

Os patrocinadores do 1º Campeonato Amarok Spirit 2019, são: 

 

• Volkswagen 

• Assobrav 

• Autoline 

• LINX Sistemas 

• BSS Blindagens 

• Grupo Disal 

• Mult 

• GestAuto Brasil 
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A fixação da publicidade e eventuais patrocinadores adicionais serão divulgados 

através do Regulamento Particular de Prova. 

Não será permitido que o competidor exiba patrocinadores particulares conflitantes 

aos patrocinadores do Amarok Spirit. 

 

 

Campinas, 17 de agosto de 2019. 
 
 

 

 
Detlef N. Altwig 

detlef@tsobrasil.com.br 

TSO Brasil Comunicação e Evento LTDA 

Escritório: (19) 3327-1467 WhatsApp/Cel: (11) 9.8222-7143 
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