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INTRODUÇÃO 

RALLY DE PANAMBI 2022 

Após um período de incertezas, aos poucos retornamos a nossa vida normal, cercados de cuidados, afinal, depois de 
todo este período algo de novo aprendemos, e chegamos ao momento de realizar mais um Rally  Velocidade nas cidades 
de Panambi e Condor. 

E é neste cenário que o Automóvel Clube de Panambi (ACLUPA), realiza sob supervisão da Federação Gaúcha de 
Automobilismo (FGA) a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade, com a parceria do Automóvel Clube 
de Erechim (ACER). 

Além das provas de Rally a serem realizadas durante o dia 16 de julho de 2022, provas essas mesclando trechos já 
conhecidos, com trechos inéditos, teremos também novamente o desafio no dia 15 de julho de 2022, este valendo a 
parte, uma disputa entre as duplas que promete empolgar o público na área central de Panambi. 

Sejam todos bem vindos ao Rally Panambi 2022 

SUPERFÍCIES E TRECHOS 

O Rally de Panambi 2022 se desenvolverá em superfície de Terra Compactada e Cascalho, sendo seu deslocamento por 
superfície também de asfalto e basalto. 

Para o Evento promocional, os trechos serão urbanos em superfície de asfalto e paralelepípedo. 

DISTÂNCIAS 

A distância total do Rally de Panambi 2022 é de aproximadamente 140 km, sendo dos quais 90 km serão de Provas 
Especiais. 

ORGANIZAÇÃO 

O comitê organizador se exime de toda a responsabilidade por acidentes causados por violação das leis, regras e 
portarias nacionais e estaduais cometidas pelos competidores, sendo que as consequências são de exclusiva 
responsabilidade de quem as cometeu. 

Sendo descumprida alguma das regras impostas, a direção de prova juntamente com os comissários desportivos terá 
autonomia para impor as penalidades legais a que são atribuídas. 

 

ORGANIZAÇÃO 

TÍTULOS EM DISPUTA 

O Rally de Panambi 2022 contará para: 

 Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade para Pilotos; 

 Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade para Navegadores. 

 Troféu ACLUPA. 
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ENTIDADE FISCALIZADORA 

Federação Gaúcha de Automobilismo – FGA. 

ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO 

CLU BE ORGANIZADOR 

Automóvel Clube de Panambi – ACLUPA 

CLU BE APOIADOR 

Automóvel Clube de Erechim – ACER 

PATROCINIO E PARCERIA 

Prefeitura Municipal de Condor 

Prefeitura Municipal de Panambi 

CONTATO DOS ORGANIZADORES 

Website Oficial: www.rallybr.com.br  

E-mail Oficial: aclupapbi@yahoo.com 

 

Fernando Krahe: 

Tel.: (+55) (55) 99689-7771 

E-mail: ferlkrahe@yahoo.com.br 

Erechim – RS - Brasil 

Giovani Menegatt: 

Tel.: (+55) (54) 99103-1984 

E-mail: giomenegatt@yahoo.com.br 

Erechim – RS – Brasil 
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COMITÊ ORGANIZADOR 

COMITÊ DE HONRA  

Presidente da República     Sr. Jair Messias Bolsonaro 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul  Sr. Ranolfo Vieira Júnior  

Prefeito de Panambi     Sr. Daniel Hinnah 

Prefeito de Condor      Sr. Valmir Land 

AUTORIDADES DESPORTIVAS 

Presidente CBA      Sr. Giovanni Guerra 

Presidente Comissão Rally CBA    Sr. José Haroldo Scipião Borges 

Presidente FGA      Sr. Arlindo Signor 

Diretor Comissão de Rally FGA    Sr. Everton Batistela 

Presidente ACLUPA     Sr. Fernando Krahe 

 

COMISSÁRIOS TÉCNICOS  

FGA       À Definir 

ACLUPA       À Definir 

ACE       À Definir 

COMISSÁRIOS DESPORTIVOS 

FGA       À Definir 

ACLUPA       À Definir 

ACE       À Definir 

 

OFICIAIS PRINCIPAIS  

Diretor de Prova      À Definir 

Diretor de Prova Adjunto     À Definir 

Chefe das Especiais     Cristian Giacomini 

Diretor de Segurança     Giovani Menegatt 

Diretor Médico      Darcio Palma / Mário Schmidt 

Diretor de Cronometragem    À Definir 

Diretor de Apuração de Resultados   À Definir 

Diretor Financeiro     À Definir 

Diretor de Imprensa     À Definir 
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Secretaria Geral de Prova     À Definir 

Coordenação de Parque de Apoio    À Definir 

Coordenação de Vistoria Técnica    À Definir 

 

 

CARROS DE SEGURANÇA 

Carro 000      Giovani Menegatt 

Carro 00       Cleiton Hack 

Carro 0       Hardy Hartmann 

Carro Vassoura      Diogo Trentin 

 

LOCALIZAÇÕES 

LOCALIZAÇÃO DO PARQUE DE APOIO 

Parque Municipal Rudolfo Arno Goldhardt  

GPS – 28°17'35.2"S 53°30'25.2"W 

R. Konrad Adenauer, 355 - Centro  

Panambi | RS | Brasil 

LOCALIZAÇÃO DO SECRETARIA DE PROVAS 

Parque Municipal Rudolfo Arno Goldhardt 

GPS – 28°17'35.2"S 53°30'25.2"W 

R. Konrad Adenauer, 355 - Centro  

Panambi | RS | Brasil 

LOCADORA DE VEÍCULOS 

Siga Locadora de Veículos 

GPS - -28°31`18.8”S, -53°.50`53.2”W 

Fone: (55) 3375-4717 

Endereço: Av. Adolfo Kepler Júnior, 594  

Arco-Íris 

Panambi | RS | Brasil 

LOCALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA 

Oficina Handtecar  

GPS -28.2943438, -53.5080746 
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Endereço: R. Roberto Bens, 48 

Centro 

Panambi | RS | Brasil 

LOCALIZAÇÃO DE LARGADAS 

Início de todos os Setores     Parque de Apoio  

Parque Fechado      Parque de Apoio 

LOCALIZAÇÃO DAS VISTORIAS TÉCNICAS FINAIS 

Parque de Apoio 

LOCALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

A premiação será realizada junto ao parque de apoio. 

MURAL OFICIAL DE COMUNICADOS 

O Mural Oficial de Comunicados estará localizado junto à secretaria de prova junto ao Ginásio Municipal de Panambi. 

 

 

CRONOGRAMA  

O Rally Panambi 2022 se desenvolverá de acordo com o cronograma a seguir, podendo este ser alterado, sendo 
divulgado por meio de Boletins numerados expedido pelos organizadores. 

CRONOGRAMA ANTERIOR AO RALLY 

Terça-Feira 14 de junho de 2020 

Abertura das Inscrições       

Publicação do Regulamento Particular de Prova  

    

CRONOGRAMA SEMANA DO RALLY 

Sexta- Feira, 15 de julho de 2022 

12:00h   Encerramento das Inscrições       

12:30h   Divulgação da Lista de Inscritos     

13:00h   Abertura da Secretaria de Prova     Ginásio Municipal de Panambi 

13:00h  Início das Vistorias Técnicas Todas as Categorias 

13:30h  Início da Retirada dos GPS      Ginásio Municipal de Panambi 

14:00h  Início dos Reconhecimentos das Especiais    Parque de Apoio    

17:00h  Limite para Apresentação para Vistoria Técnica todas as Categorias 



Federação Gaúcha de Automobilismo  

              Departamento de Rally Velocidade   

 

7 

 

17:01h  Início da 2ª Vistoria Técnica para todas as categorias (com multa)  

17:30h  Encerramento da 2ª Vistoria Técnica      

               Encerramento do Reconhecimento das Especiais    

18:00h  Limite para Devolução dos GPS     Parque de Apoio 

               Fechamento da Secretaria de Prova    Ginásio Municipal de Panambi 

18:10h  Reunião de Comissários      Sala da Direção de Prova 

18.20h Abertura Parque Fechado do Evento Promocional  

18:30h Divulgação da Ordem de Largada 

18:50h Fechamento Parque Fechado do Evento Promocional  

19:20h Largada do primeiro carro no Prime ACLUPA - duas voltas por carro 

 

Sábado, 16 de julho de 2022 

07:00h  Abertura da Secretaria de Prova     Ginásio Municipal de Panambi 

              Início da Retirada dos GPS      Ginásio Municipal de Panambi 

07:10h Início dos Reconhecimentos das Especiais    Parque de Apoio 

10:00h Encerramento do Reconhecimento das Especiais   Parque de Apoio 

11:00h  Início do setor 1  

16:30h Chegada do Primeiro Carro ao Parque fechado 

17:00h Verificação Técnica Final 

17:30h  Reunião dos Comissários Desportivos e Técnicos   Ginásio Municipal de Panambi 

18:00h  Divulgação dos Resultados Extra Oficias 

18:30h  Divulgação dos Resultados Oficias      

20:30h  Cerimônia de Premiação            Parque de Apoio 

 

INSCRIÇÕES 

DATA LIMITE PARA AS INSCRIÇÕES 

Os competidores que queiram participar do Rally de Panambi 2022 deverão preencher sua ficha de inscrição no site 
(www.rallybr.com.br), onde a data limite é 15 de julho de 2022. 

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÕES 

Somente será aceita a solicitação de inscrição, se a mesma estiver acompanhada do pagamento no valor total da 
inscrição. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES E CATEGORIAS 

O número de inscrições é limitado ao máximo de 30 concorrentes. 

A seleção do organizador será a seguinte: 
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- Competidores do Campeonato Gaúcho. 
 

VEÍCULOS E CLASSES ADMITIDAS 

Serão admitidos veículos homologados pela FIA/CBA/FGA em conformidade com o Regulamento do Gaúcho de Rally de 
Velocidade 2022. 

VALORES 

CAMPEONATO GAÚCHO 

Taxa de inscrição por categoria, com valores reduzidos a ser paga até 15 de julho de 2020: 

 Inscrição Valor Reduzido 

do dia 14/06/2022 a 15/07/2022 

RC2 R$ 1.350,00 

RC3/RC4 R$ 970,00 

RC5 R$ 600,00 

  

CONTA PARA DEPÓSITO BANCÁRIO 

Os pagamentos antecipados conforme datas acima, deverão ser efetuados através de depósito bancário IDENTIFICADO 
na conta corrente abaixo, sendo que o comprovante de pagamento deverá ser enviado para o e-mail: 
aclupapbi@yahoo.com  

Banco Sicredi  

Nome Automóvel Clube de Panambi  

Nº Banco 748  

Agência 0361  

Conta 80768-0  

CNPJ 90.824.111/0001-05 
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Obs.: É obrigatório efetuar o depósito identificado no nome do concorrente. 

 

REEMBOLSOS 

A Inscrição somente será devolvida em sua totalidade em caso que o rally não se realize ou aos concorrentes cuja 
inscrição tenha sido recusada. 

 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS 

A lista de inscritos aprovada pelos Organizadores será publicada no dia 15 de julho de 2022 às 12:30h. 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

O Automóvel Clube de Panambi- ACLUPA - Promotor do evento irá disponibilizar uma Apólice de Seguro, que estará 
vigente nos dias 15 e 16 de julho de 2022 e segue as premissas abaixo: 

DIREITOS 

Para os concorrentes, o valor do Prêmio será rateado entre todos os concorrentes inscritos na verificação 
administrativa. O valor de cobertura da Apólice será de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais). 

COBERTURA 

A Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), o Automóvel Clube de Panambi (ACLUPA), as Autoridades de Prova, assim 
como os Patrocinadores oficiais do evento e as Autoridades locais se isentam dos valores que ultrapassarem a cobertura 
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da referida apólice, bem como dos prejuízos que não forem cobertos pela mesma, ficando por conta do concorrente o 
valor da franquia estipulada pela Companhia. A apólice de Seguro de Responsabilidade Civil dará cobertura por dano 
físico, danos a terceiros e/ou danos à propriedade de terceiros provocados pelo evento desportivo durante a disputa 
das Provas Especiais. 

RESPON SABILIDADES 

Os Organizadores se eximem de toda responsabilidade por acidentes causados por violação das leis, regras e portarias 
nacionais cometidas pelos concorrentes, sendo que as consequências são de exclusiva responsabilidade de quem as 
cometeu. 

VEÍCULOS SOB COBERTURA 

Sob nenhum aspecto serão considerados como participantes oficiais no Rally de Panambi 2022, os veículos de apoio, 
mesmo aqueles que ostentem adesivos de identificação de “Assistência”, emitido pela entidade organizadora. Portanto, 
não estarão cobertos pela Apólice de Seguro e são de exclusiva responsabilidade de seus proprietários. O mesmo se 
aplica aos veículos utilizados pelos concorrentes durante o reconhecimento, mesmo estando com adesivo com o 
número do concorrente ou um adesivo específico do evento. 

VALORES 

O valor a ser pago pelos competidores será dividido pelo número de inscritos.  
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PUBLICIDADE E NUMERAÇÃO 

Os adesivos com a publicidade obrigatória e opcional da prova serão entregues durante a verificação administrativa e 
deverão ser colocadas em ambas as portas dianteiras do carro e/ou segundo indicação do Organizador, antes de 
comparecer para a Vistoria Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNEUS 

Deve-se respeitar as especificações, restrições e obrigações expostas nos Regulamento Desportivo do Campeonato 

Gaúcho. 

 

COMBUSTÍVEL 

Deverão ser respeitadas as especificações, restrições e obrigações de cada Campeonato. 

 

RECONHECIMENTOS 

PROCEDIMENTOS DE RECONHECIMENTOS 

Antes do começo dos reconhecimentos, todos os concorrentes devem registrar o veículo de reconhecimento e obter o 
equipamento de controle de passagem (GPS) e passes de reconhecimento. O reconhecimento com um veículo não 
registrado ou sem o equipamento de controle acarretará penalização à dupla. 

O cumprimento da regulamentação do reconhecimento será controlado pelos equipamentos e pelos oficiais do Rally e 
os concorrentes deverão acatar as diretrizes destes oficiais. 
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O reconhecimento somente poderá ser realizado entre as 14:00h e as 17:30h do dia 15/07/2022 e 7:10 e 10:00 do dia 
16/07/2022. 

Para efeito de registro, os concorrentes devem ingressar no trecho pelo ponto de partida da Prova Especial. 

Fica proibido fazê-lo por acessos intermediário e circular em sentido contrário a direção da Prova Especial. 

As infrações referidas ao reconhecimento serão penalizadas de acordo com os respectivos Regulamentos dos 
Campeonatos. 

Durante o reconhecimento o limite máximo de velocidade será de 60 Km/h nas PE, ou se houver placas indicativas de 
velocidade a mesma deverá ser respeitada. 

Nos levantamentos será obrigatória a utilização para o controle de velocidade e passagem dos concorrentes nas Provas 
Especiais, do sistema de rastreamento via satélite (GPS). O Rastreador registra de segundo em segundo, uma série de 
informações, tais como a velocidade, quantidade de passagens em cada ponto da prova e o trajeto realizado pelo 
veículo. Os concorrentes que não retirarem o GPS para a realização do levantamento serão multados em até 50 UP’s 
independentemente de outras sanções. 

A perda, extravio ou abertura do lacre do rastreador pelo concorrente implicará em multa de 03 (três) UP’s para a dupla 
concorrente e demais sanções cabíveis. 

Os concorrentes que andarem durante o reconhecimento no sentido contrário da Prova Especial serão multados em 
até 20 UP’s, independentemente de outras possíveis sanções. 

Todos os concorrentes serão penalizados durante os reconhecimentos das Provas Especiais caso ultrapassem a 
velocidade máxima, por ocorrência, conforme abaixo: 

 De 10 a 30 seg. acima da velocidade máxima – multa de 02 UP’s; 
 De 31 a 60 seg. acima da velocidade máxima – multa de 04 UP’s; 
 Mais de 60 seg. acima da velocidade máxima – multa de 08 UP’s. 

 

VISTORIA ADMINISTRATIVA 

Faz-se necessária a presença do Piloto e do Navegador para que seja validada a sua inscrição no momento da verificação 
administrativa, assim como estar portando todos os documentos abaixo solicitados: 

 Licença desportiva dos pilotos e navegadores; 
 Licença de condutor do piloto; 
 Informações da Ficha de Inscrição; 
 Autorização registrada para uso do veículo, quando não estiver em nome da tripulação. 
 Documento do veículo de competição em dia com o Departamento de Trânsito. 

OBS.:  O envio e conferência de documentos deverão ser prioritariamente enviados de modo eletrônico e digital. 
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VISTORIA TÉCNICA 

EQUIPAMENTOS DOS CONCORRENTES 

Antes da Vistoria Técnica os números de prova, adesivos de publicidade deverão estar colocados no carro de 
competição. 

Para vistoria Técnica o responsável deverá apresentar junto com o veículo: 

 Ficha de Homologação do veículo 
 Passaporte do veículo (salvo se for a primeira etapa da temporada) 
 Travas de segurança nos capôs; 
 Sistema antichamas completo; 
 Chave geral interna e externa; 
 Bancos e cintos de competição, homologados FIA e/ou CBA, dentro da data de validade; 
 Arco de segurança (Santo Antônio), de acordo com as especificações do Anexo “J” do CDI da FIA; 
 Ferramenta de segurança para quebrar vidros e cortar cinto de segurança; 
 Bandeira Amarela medindo 60x40cm; 
 Placa A3 (42x29,7cm) com OK verde e SOS vermelho; 

Mesmo que a tripulação não esteja presente, todo seu equipamento de segurança deve estar presente junto a Vistoria 
Técnica, estando de acordo com o regulamento FIA (capacetes, indumentária antichamas e RFT - Sistema de Retenção 
de Cabeça). 

PREPARAÇÕES DO MOTOR PARA SELAMENTO 

Deverá ser providenciado junto ao bloco do motor um orifício para serem colocados os lacres oficiais dos Campeonatos, 
sendo que o mesmo deverá estar em um local visível quando da abertura do capô. 

VERIFICAÇÃO TÉCNICA FINAL 

Os veículos sujeitos a verificação técnica final devem ter um representante do concorrente, assim como mecânicos (em 
caso de desmontagem) presentes na verificação técnica final. 

 

DESENVOLVIMENTO DO RALLY 

HORÁRIO OFICIAL 

Será estabelecido como horário padrão de aferição de relógios e cronômetros o horário indicado pelo GPS (horário de 
Brasília). 

PROCEDIMENTO DE LARGADA E QUEIMA DE LARGADA 

Para dar o sinal de largada, será utilizado um sistema eletrônico de contagem regressiva, expressado em segundos e 
claramente visível aos concorrentes na posição de largada. Este sistema é eletronicamente ligado a um dispositivo de 
detecção de adiantamento, que registra qualquer situação em que o veículo deixe a linha de largada antes do horário 
correto. 

Este sistema também está sincronizado com um sistema de luzes de largada que se disparam mediante uma contagem 
regressiva, que começará aos 30 segundos antes do horário estabelecido e aos 10 segundos prévios acenderão as luzes 
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vermelhas e aos 05 segundos as luzes vermelhas começarão a se apagar uma por segundo, quando todas se apagarem 
é o horário de largada dos concorrentes. Os controladores irão posicionar o veículo a 40 cm das fotocélulas de largada. 

VASSOURA E RESGATE  

O carro Vassoura não é responsável por socorrer ou auxiliar os competidores que eventualmente não completarem 
alguma especial. Sua função é informar o público que está encerrada aquela PE o trânsito está liberado.  

O competidor parado que for alcançado pelo carro Vassoura está automaticamente fora daquela PE. Neste momento o 
carro Vassoura informa a organização e, caso necessário, aciona a equipe de resgate.  

A equipe de resgate passará após o Carro Vassoura com objetivo de remover o carro da estrada para dar continuidade 
às próximas passagens naquela PE. Caso necessário, acionará o guincho para transporte do carro até o Parque de Apoio.  

 

PARQUE DE ASSISTÊNCIA 

Estará localizado no Parque Municipal Rudolfo Arno Goldhardt 

Os veículos de assistência estarão autorizados a ingressar ao Parque de Assistência somente se estiverem identificados 
com os adesivos entregues pela Organização devidamente aderidos. 

Poderão ingressar também os veículos das Autoridades de Prova. 

 

PROMOÇÃO  

COBERTURA ON LINE  

A prova será transmitida pela internet através do site da SB Comunicações (www.sbcomunicacoes.com.br) e redes 
sociais, Facebook (facebook.com/sbcomunicacoes), Instagram (@sbcomunicacoes) e Youtube (/SB Comunicacoes). 

  

PROCEDIMENTO DE EVENTO PROMOCIONAL 

As tripulações deverão se apresentar para o Evento Promocional, no Parque Fechado de Largada, localizado junto à 
saída do Ginásio Municipal em local identificado.  

A partir do Parque Fechado e Largada os concorrentes realizarão a passagem promocional.  

Serão entregues Cartelas de Controle.  

Os concorrentes deverão se apresentar com os respectivos trajes de competição no Evento Promocional. 

O Evento Promocional será constituído de um Prime urbano, cujo roteiro será entregue na vistoria administrativa, com 
piso misto de asfalto, calçamento e terra, com extensão de 1,40 Km, cujo objetivo será cativar o público e apresentar 
as equipes e seu competidores para o mesmo.  

O levantamento do Prime será livre de horário e passadas.  
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O tempo não será computado para fins de classificação na Etapa de Panambi, entretanto serão entregues prêmios aos 
primeiros colocados de cada categoria.  

 

Programação do Evento Promocional – 15/07/2022 

18.20h Abertura Parque Fechado do Evento Promocional  

18:50h Fechamento Parque Fechado do Evento Promocional  

19:20h Largada do primeiro carro no Prime - duas voltas por carro 

 

PRÊMIOS 

Serão entregues troféus aos 03 (três) primeiros colocados (piloto e navegador) de cada categoria do Campeonato. A 
entrega de prêmios será realizada junto ao Ginásio Municipal de Panambi. 

 

PENALIDADES 

Serão aplicadas as penalidades previstas nos Regulamentos do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade 2022. 

 

PROTESTOS E APELAÇÕES 

Para serem efetuadas reclamações e recursos deverá ser seguido o que consta no Artigo 30 do Regulamento do 
Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade 2022 e deverá ser realizado em formulário padrão específico. 

O evento será organizado dentro do escopo das prescrições do Código Desportivo do Automobilismo 2022, dos 
Regulamentos Desportivo e Técnico do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade 2022, do presente Regulamento 
Particular de Prova e Boletins. 

Este regulamento foi aprovado pelo Departamento de Rally Velocidade da FGA em ____ de junho de 2022. 

 

 

 

Arlindo Signor – Presidente da FGA   Everton Batistela – Diretor de Rally Velocidade 
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Anexo 1 

Formulário de Reclamações 

 

XXXXX, ____ de julho de 2022. 

Ao Diretor de Prova 

 

 

Subscrevemos-lhe, Sr. ______________________________________, concorrente 
com a licença n°___________________, do carro n° ________ conduzido pelo Sr. 
________________________________________, formula reclamação contra o carro 
n°_________, amparado no disposto no Regulamento Particular desta Prova. 

 

Motivo da Reclamação/Apelação: 

 

 

 

Acompanha a soma de R$ ____________, por motivo da apresentação desta 
reclamação/apelação. 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________ 
Assinatura do Solicitante 
 
 


