
 
 

 

 

Regulamento Particular de Prova 

 

1º e 2º Etapa do Campeonato Sergipano de Rally de Regularidade 2019 

Evento será realizado nós dias 08 e 09 de Março de 2019 - Aracaju/SE 

 

1º ) Disposições Gerais do (Campeonato Sergipano de Rally de Regularidade)Aracaju será 

organizado conforme o Código Desportivo do Automobilismo 2019 (CDA), Regulamento Geral 

Rally Cross Country de Regularidade 2019, Regulamento Campeonato Sergipano de Rally de 

Regularidade 2019, este regulamento particular e respectivos adendos.   

2 º ) Entidades e Autoridades da Prova Presidente FSA: Sr. Kennedy Fonseca , Comissário FSA:  

a definir, Diretor de Prova e Secretaria Técnica: Carlos Wagner de Carvalho Santos, Diretor de 

Cronometragem e apuração: Gabriel Galdino,  Diretor de Vistoria e segurança: Edival Goes 

Junior , Promoção / Realização: Sergipe Esportes.  

3 º ) Categorias, ordem de largada, taxa de inscrição e premiação Categorias serão conforme o 

Regulamento Campeonato Sergipano de Rally de Regularidade 2019,  Graduados(CBA), 

Turismo(CBA), Expedition Pró(Promocional),   Turismo Light(CBA), Expedition 

Light(Promocional).  A largada das categorias será nesta seqüência. A ordem de largada dos 

inscritos será definida da seguinte forma: Os últimos inscritos serão os primeiros de acordo 

com numero de inscrição do sistema. A partir da segunda prova do CSRR os dois primeiros 

serão alocados na primeira e segunda posição de sua categoria na fila de largada de acordo 

com o ranking do CSRR. 

4 º ) A taxa de inscrição será no valor de R$ 200,00 com direito a duas camisas, planilha, 

arquivos de navegação digital. Caso algum produto extra for solicitado deverá ser incluído na 

ficha de inscrições online no site http://campeonatosergipanoderally.com.br/.  A premiação 

será com troféus do 1º ao 5º colocados para cada categoria, um para o piloto e outro para 

navegador. A Graduado, Turismo receberá troféus do 1º ao 3º. Não haverá troféus para 

zequinha.   

5 º ) Número de ocupantes por veículo Graduados: apenas piloto e navegador Turismo: piloto, 

navegador e até mais 3 acompanhantes (Zequinha) Turismo Light, Expedition Pró, Expedition 

Light: piloto, navegador e até mais 3 acompanhantes.   

6. Percurso  A prova terá quilometragem em torno de 80 km para todas as categorias. A prova 

terá sua largará e chegada diretamente da Casa de Shows "Suburbia Eventos" que fica na Orla 

de Atalaia a partir de 09h01.  Haverá neutro com abastecimento, mas será opcional. Teremos 

um circuito misto e o diferencial será a media de cada categoria. A previsão de chegada do 

primeiro carro será as 13h:00 e com premiação as 15h:00, entre chegada e premiação haverá 

um almoço que será opcional por conta do participante no local.   



 
 

 

7 º ) Programação   

 27/01/2019 – 08h00 Abertura das inscrições através do site 

http://campeonatosergipanoderally.com.br/, com limite de 70 vagas.  

 01/03/2019 - As inscrições se encerrarão automaticamente quando o limite for 

atingido o limite ou na semana de véspera do evento. Ao passar dessa data entre em 

contato com a organização, mas não podemos garantir as camisas do evento para os 

participantes que passarem da data. 

 

 04/03/2019 - Limite para confirmação de pagamento de sua inscrição, caso haja algum 

problema informar a organização do evento (79)98108-3333.  

 

 08/03/2019 - sexta-feira – 18h00 - Casa de Shows "Suburbia Eventos" – R. Pedro 

Mandarino, 130 - Coroa do Meio, Aracaju - SE – Aracaju  – SE  - 

https://goo.gl/maps/DCGUj7W1fC72 

 

 19h00 – Abertura da secretaria de prova confirmação de inscrição para entrega de kits 

e Início da vistoria de veículos  19h30 – Briefing para todas as categorias 20h30 – 

Fechamento da secretaria de prova  22h00 – Encerramento da vistoria dos veículos. 

    

 09/03/2019 – sábado – Largada as 09h:01 – Casa de Shows "Suburbia Eventos" – R. 

Pedro Mandarino, 130 - Coroa do Meio, Aracaju - SE – Aracaju  – SE  - 

https://goo.gl/maps/DCGUj7W1fC72 

 09/03/2019 – sábado as 13h:00  – Chegada –  Casa de Shows "Suburbia Eventos". 

 

 13h01 – Previsão de chegada do primeiro carro e com o Início previsto da premiação 

as 15h:00   

8 º ) Patrocinadores   

A lista das empresas patrocinadoras do CSRR se encontra no site 

http://campeonatosergipanoderally.com.br/. 

Nenhum inscrito no CSRR poderá largar sem o uniformes sob pena de não receberem a 

premiação do evento.    

Aracaju - SE, 01/01/2019 

Carlos Wagner,  Diretor de Prova do CSRR 2019 sergipesportes@gmail.com  79-98108-3333 

operadora vivo e whatsapp. 


