
 

REGULAMENTO EQUIPES 2019 
 

Para formação das equipes um representante deve passar o formulário (cadastro de equipes) 

com os dados solicitados para o e-mail da AGPE. 

Para o piloto pontuar na equipe deve estar filiado antes da etapa. Provas que participou sem 

estar filiado não darão o direito de rever os pontos (exceto na primeira etapa com mesmo 

critério do regulamento do campeonato gaúcho). 

Para a primeira etapa, caso não tenha se cadastrado anteriormente, pode passar o nome da 

equipe na hora da inscrição na secretaria de prova. Após fechamento da secretaria não será 

aceito inclusão de nenhum piloto para equipes.     

O piloto após se cadastrar em uma equipe não poderá trocar de equipe ao longo do 

campeonato. 

Serão pontuadas apenas as categorias oficiais sem soma de pontos para a equipe nas 

categorias E7 e E8. 

A classificação será por pontuação conforme detalhamento abaixo: 

03 pontos para o piloto com inscrição realizada e paga; 

05 pontos para o piloto que concluir a prova com no mínimo de 50% das especiais conforme 

item 21.1. do regulamento do Campeonato Gaucho; 

Número de Pontos de cada piloto conforme classificação até o quinto lugar da categoria da 

etapa (os pontos serão pelas mesmas colocações entregues na etapa, premiação); 

1º. Lugar – 25 pontos     

2º. Lugar – 22 pontos     

3º. Lugar – 20 pontos     

4º. Lugar – 18 pontos     

5º. Lugar – 16 pontos 
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A soma dos pontos de cada piloto irá somar para a equipe e assim determinando a 

classificação da equipe ao final da prova. 

Exemplo: A equipe XX de 5 pilotos que todos se inscreveram e apenas 4 concluíram, dos 4 que 

concluíram um ficou em 1º na categoria E1, outro em 3º na categoria E2 e os demais acima de 

5º em qualquer categoria, sendo assim teremos a seguinte pontuação. 

15 pontos pelos cinco inscritos 

20 pontos pelos quatro que concluíram a prova 

25 pontos pelo 1º colocado na E1 

20 pontos pelo 3º colocado na E2 

00 pontos para os colocados acima de 5º colocado 

80 total de pontos para a equipe XX. 

 

A classificação do campeonato será pela pontuação acumulada de todas as etapas, não 

havendo descarte de nenhuma etapa. O critério de pontuação para o campeonato não será o 

mesmo da classificação individual por tabela de pontuação e sim a soma dos pontos de todos 

os pilotos conforme descrito acima. 

Não serão aceitos cadastros de pilotos para qualquer equipe na penúltima e última etapa do 

campeonato. 

Caso tenha empate na etapa ou no campeonato o critério de desempate será para a equipe 

que tiver o piloto com a melhor classificação da geral da etapa.  

PREMIAÇÃO 

Será concedido placa de premiação em cada etapa para as 5 melhores equipes 

Ao final do campeonato as 5 melhores equipes receberão placa de premiação do campeonato  

 

Dúvidas adicionais devem ser solicitadas por e-mail agpe@agpe.com.br  

mailto:agpe@agpe.com.br

