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Como Funciona?

As regras são simples:

• Inscrições abertas para qualquer carro em condições de uso diário.

• Documentação do veículo e habilitação em dia.

• Tempo de cada bateria: 30 minutos cada - Tempos pré-definidos pela organização

• Equipamento obrigatório - Capacete

• Apenas Maiores de 18 anos

• Pode ou não correr com um co-piloto

• Categorias - Clássicos e Modernos

• Premiação: troféus para os 5 primeiros colocados - Piloto + Navegador

• KIT: Camisetas e Bonés
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Local do Evento

Autodrómo de Interlagos - José Carlos Pace - Interlagos - São Paulo - Brasil

Coordenadas: 23º 42' S, 46º 41' O

Após receberem o material promocional, todos os inscritos terão livre 

acesso ao Autódromo de Interlagos e aos boxes para assistirem às corridas

do Campeonato de Automobilismo LDA no Sábado e no Domingo. 

Entrada pelo Portão 7.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Aut%C3%B3dromo_de_Interlagos&params=23_42_03_S_46_41_48_W_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Aut%C3%B3dromo_de_Interlagos&params=23_42_03_S_46_41_48_W_
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Quando Será?

• 31 de Março - Inscrições Abertas

• 12 de Maio

• 02 de Junho

• 07 de Julho

• 29 de Dezembro

Esse ano teremos 5 ETAPAS em INTERLAGOS:
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Regulamento:

PROVAS DE REGULARIDADE: São destinadas à veículos de rua, atuais e clássicos,

cada categoria simples ou duplas, com piloto e navegador

vencendo aqueles que forem mais regulares, e passarem mais próximos aos tempos pré 

determinados em cada PC (Postos de Controle) definidos pela organização e espalhados pelo 

Autódromo.

OS VEÍCULOS PERMITIDOS:

Nacionais ou importados, divididos em 2 categorias:

• Clássicos (veiculos do século passado até 2000)

• Atuais (veículos do século atual)

Todos os veículos devem estar em perfeitas condições de 

segurança, devidamente licenciados. Não serão aceitos protótipos caseiros e 

ou veículos específicos de competição. Em caso de réplicas, será considerado 

o ano de fabricação do veículo original. Pickups com caçambas não serão 

permitidas.
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Equipamentos:

Procurando padronizar a disputa será permitido levar apenas: 

• cronômetros normais ou via relógio. 

É proibido levar:

• Celulares 

• Laptop 

• Tablets

• Sistemas eletrônicos de comunicação

• Equipamentos de navegação ou similares. 

Durante a prova, a qualquer tempo, poderemos fazer vistoria  

e caso confirmado o uso de equipamento o veiculo e seus tripulantes serão 

desclassificados.
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Incrições:

Piloto devidamente habilitado com documento do veículo em seu nome 

ou autorização para participar do evento, caso não seja o proprietário do mesmo.

PREÇO PROMOCIONAL ANTECIPADO   

Piloto Individual: R$ 350.00

Duplas: Piloto + Navegador R$ 450,00 

PREÇO NO DIA DA PROVA (Antes do Briefing Obrigatório) 

Piloto Individual R$ 450,00

Duplas - Piloto + Navegador R$ 550,00

Acompanhe local e datas da promoção pelo site:

www.rallyeuniversitario.com.br

IMPORTANTE: As inscrições terão início no 

dia 01 de março  e são limitadas. 

INSCRIÇÕES
LIMITADAS!!

http://www.rallyeuniversitario.com.br
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Durante a prova, todos os ocupantes do veículo devem usar 
Capacete e Cintos de Segurança.

• Individual – somente o piloto habilitado
• Dupla – piloto habilitado com navegador 
Classificação: será única independente se individuais e ou duplas.

A NUMERAÇÃO dos CARROS: Os participantes receberão um adesivo 
de número que deverá ser fixado no vidro traseiro e na impossibilidade, na 
porta ou no capô dianteiro. Os pára-lamas deverão ser reservados para 
eventuais stickers de patrocinadores e ou apoios do evento.

O BRIEFING será realizado 1 (UMA) hora antes da prova, onde serão 
fornecidas instruções técnicas e orientações do procedimento de largada e 
instruções esportivas, significado e obediência às bandeiras de sinalização e 
todos procedimentos de segurança. 
Após o Briefing não serão realizadas inscrições.

Obrigatório:
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Cronometragem:

Os veículos serão equipados com aparelhos 
Sensores GPS que registrarão as passagens 
pelos postos de controles. 

Deverão ser instalados antes da largada e 
devolvidos obrigatóriamente na chegada.

A não devolução acarretará na desclassificação 
da prova e o reembolso 
do valor dos aparelhos. 

Os dados coletados durante a prova serão 
transferidos para o computador oficial da prova 
que fará a apuração de todos os resultados.
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Bateria de 30 minutos. Pontos de cronometragem posicionados no circuito 
registrarão as passagens dos veículos e a cada segundo adiantado ou atrasado 
do tempo ideal de volta escolhido o participante perderá 1 ponto. 

Todas as voltas serão cronometradas sendo computadas para a pontuação da 
prova as 5 voltas mais próximas do tempo ideal, as demais serão descartadas.

NÃO SERÁ PERMITIDO TEMPO ABAIXO DE 

2:25”00 PARA CARROS MODERNOS E 

2:35”00 PARA CLASSICOS. 

TEMPOS ABAIXO DE 2:25”00 SERÃO 

PASSÍVEIS DE DESCLASSIFICAÇÃO.
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O vencedor será o que menos pontos perder na soma dos postos de controle válidos, 

determinando assim o primeiro colocado, segundo colocado e assim por diante.

Os empates serão decididos pela melhor passagem no último posto de cronometragem 

da última volta, a persistir o empate na penúltima volta e assim sucessivamente. 

Vencedores:

A divulgação dos resultados 

sairão após 1 hora do tempo 

de chegada do último veículo.
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Os participantes, ao assinarem a ficha de inscrição, concordam com o presente regulamento

e seus adendos, e concorrem por conta e risco próprio sendo de sua inteira responsabilidade

qualquer dano causado a seu próprio veículo, a veículos de terceiros, bem como a pessoas, 

participantes ou não dos eventos e ainda danos ao patrimônio público e particular. 

Em nenhuma hipótese os Organizadores, a Liga Desportiva de Automobilismo, Clubes, 

Patrocinadores e apoios ou seus representantes legais, poderão ser responsabilizados civil ou

criminalmente pelos participantes, sob quaisquer pretexto ou alegação.

A transferência ou suspensão do evento, poderá ser determinado pela

organização em caso de força maior, sem obrigação por parte dos 

organizadores de reembolso ou aviso prévio aos participantes.

No Dia da Prova
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Público:

Estimado um público de 2000 pessoas 

na arquibancada e aproximadamente 

300 pilotos e copilotos nas 2 

categorias e mais 400 pilotos nas 

demais categorias do campeonato. 

• Amantes da velocidade

• Público em Geral 

• Estudantes universitários

• Imprensa automobilística

• Pilotos de outras categorias
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Cotas de Patrocinios:

• Cota1 - área de 9 m2 - R$ 9.000,00 

Esse ano teremos 3 cotas de patrocínio para exposições

• Cota2 - área de 18 m2 - R$ 13.000,00 

• Cota3 - área de 27 m2 - R$ 19.000,00 
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Área para Patrocinadores

Responsável pela Produção e Personalização de Troféus - 5 posições de cada categoria

1• Patrocínio TROPHY

Apoio de: R$3500.00

Direito a: Logo no site / nos Panfletos / Instagram 
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2 • Patrocínio PRINT
Responsável pela Produção Material Sinalização / Faixas  / Panfletos / Adesivos 

Apoio de: R$4000.00

Direito a: Logo no site / Panfletos / Face / Instagram/ Faixa Pista 
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3• Patrocínio Golden 
Responsável pela Produção Camisetas / Bonés / Canecas 

Apoio de: R$9.800.00

Direito a: Logo no site / Panfletos / Face / Insta / Faixa Pista / Logo camiseta e 

Bonés 
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4• Patrocínio Diamond 
Responsável pela Produção Área VIP / FoodTrucks / Brinquedos Infantis / Mesas / LIxeiras / Pórtico entrada / Filmagens aérea 

Apoio de: R$30.000.00

Direito a: Logo no site / Panfletos / Face / Instagram/ Faixa Pista / Logo na 

camiseta e nos Bonés / NOME DO EVENTO  
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EDUARDO ARABIA

Fone: (11)  99930 8803

mail: eduardo@maktoubeventos.com.br

Site: maktoubeventos.com.br

Contato:

GEISON ESTEVES 

Fone: (11)  996166810

mail: criacao@getreze.com.br

Site: getreze.com.br

Patrocínios / ParceriasDireção e Organização

mailto:eduardo@maktoubeventos.com.br
mailto:eduardo@maktoubeventos.com.br

