
      

AGPE 2016 

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

4ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE CROSS COUNTRY 

MXPARK FARROUPILHA-RS 

 
Data: 19/06/2016 

 

Local: MXpark Portal dos Coqueiros Farroupilha  

Rodovia Jacob Versteg, 4439, Farroupilha-RS, 95180-000 

Mapa: https://goo.gl/Va5fm0 

 

Inscrições: Site AGPE – www.agpe.com.br 

 

Premiação: Medalhas para os cinco primeiros colocados de cada categoria. 

OBS: Todos participantes que não premiarem receberão medalhas de participação. 

 

Valores: 

 - R$ 86,00 até dia 15/06//2016 

- R$ 106,00 no dia da prova. 

 - R$ 66,00 CATEGORIA TRILHEIROS até dia 15/06/2016 

- R$ 76,00 no dia da prova. 

 

Inscrições/Vistoria: Das 8:30 às 9:30  

 

Reconhecimento da Pista: Das 9:00 às 10:30  

OBS: Para pilotos inscritos e motos vistoriadas. 

 

Ordem de largada e Categorias.  

 

  PROVAS DOMINGO DURAÇÃO 

11:00 XC1 - XC2 - Gaúcho XC (1ª Bateria) 25 min. + 2V 

11:40 XC35 - XC40 - XC45 - Gaúcho XC (1ª Bateria) 20 min. + 2V 

12:00 XC5 - XC4 Nac. - XC6 - Gaúcho XC (1ª Bateria) 20 min. + 2V 

  Intervalo para Almoço/Manutenção Traçado   

13:00 Categoria Extra – Trilheiros  20 min. + 2V 

14:00 XC1 - XC2 - Gaúcho XC (2ª Bateria) 25 min. + 2V 

15:00 XC35 - XC40 - XC45 - Gaúcho XC (2ª Bateria) 20 min. + 2V 

16:00 XC5 - XC4 Nac. - XC6 - Gaúcho XC (2ª Bateria) 20 min. + 2V 

  Premiação Final   

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/Va5fm0
http://www.agpe.com.br/
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Largas e regra extras.  

 - Será feito através de bandeira e a ordem de entrada de pista será por ordem de campeonato para escolha 

do melhor local.  

 - Será feito brifing antes da largada de cada bateria e a seguir solicitado que liguem os motores, fornecido 

placa de 15 segundos e ao findar este tempo o diretor de prova poderá liberar a saída em até 5 segundo após o fim 

dos 15min iniciais oferecidos.  

 - A cronometragem será feita computado tempo por volta.  

 - O vencedor é aquele que percorrer por primeiro o tempo definido nas categorias acima definidas. 

 - Qualquer evidencia de irregularidade pelo piloto como atalhos, atitudes desportivas, desrespeito aos 

organizadores a desclassificação é imediata sem possibilidade de interpor recuso por parte do piloto e a decisão é 

exclusiva do Direto de Prova.  

 - o Piloto e um acompanhante tem entrada no complexo liberada, demais acompanhantes o custo para 

acessar o complexo é de R$ 5,00 o que corresponde no valor do ingresso para espectadores.  

 - é proibido entrar no local com Bebidas Alcoólicas, estas estarão disponíveis no local bem como bar 

completo com lanches e guloseimas.  

 - no sábado dia 18/06/16 a pista estará disponível para treino no traçado, porem por não fazer parte da 

agenda do evento o complexo cobrará R$ 20,00 de taxa de treino.  

  

 

Contato Organizador: 

Nome: Vanderlei Somacal 54-9978.2423 

Email: iReolon@icloud.com 


