Training Day EAEC 2019
Introdução
O Training Day EAEC 2019, organizado pelo Erechim Auto Esporte Clube, se
realizará no dia 23/02/2019, como forma de incentivo aos competidores de Rally para
aprimorarem sua técnica e se prepararem para os campeonatos a serem disputados em
2019.
Este servirá como treino e adequação aos campeonatos Sul‐Americano,
Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade. O evento será regido pelos regulamentos
indicados pela FIACODASUR, CBA e FGA para a modalidade.

Inscrição
Procedimentos de Inscrição
Qualquer pessoa que deseje participar do Training Day EAEC 2019, deverá se
inscrever via formulário através do site www.rallyvelocidaders.com.br. A inscrição só
será aceita se o formulário estiver devidamente preenchido.

Veículos e Classes Admitidas
Serão admitidos automóveis em conformidade com os Regulamentos dos
Campeonatos FIA‐Codasur, Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade.

Valores e Prazos de Inscrição
Datas Valores
10/02/2019 até 16/02/2019 R$225,00
17/02/2019 até 23/02/2019 R$250,00
Valores para todas as categorias, referente ao pagamento de todas as despesas
do evento, sendo elas: Segurança, Seguro, Cronometragem, Fechamento de vias e etc.

Seguro
O Training Day EAEC 2019 terá uma cobertura através de Apólice de Seguro
obrigatório, que estará vigente no dia 24 de Fevereiro de 2019.
Para os concorrentes, o valor do seguro já está incluso na taxa de inscrição.
A Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA), Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA), o Comitê Organizador, as Autoridades de Prova, assim como os
patrocinadores oficiais do Rally e as autoridades locais se isentam de toda
responsabilidade seja qual for, em caso de acidente que poderá um competidor sofrer
ou que poderá ser causado por qualquer competidor e/ou carro na prova, assim como
por todo veículo durante o desenrolar da competição.
O Erechim Auto Esporte Clube, organizador do Training Day EAEC 2019, também
se isenta dos valores que ultrapassarem a cobertura da referida apólice, bem como dos
prejuízos que não forem cobertos pela mesma. Ficando por conta do competidor o valor
da ranquia estipulada pela Companhia.

Vistoria Administrativa
Realizar‐se‐á junto ao Parque da ACCIE das 11h30min às 13h30min.

Faz‐se necessária a presença de Piloto e 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;
‐ Documento do veiculo de competição em dia com o Departamento de Transito;

Vistoria Técnica
A Vistoria Técnica para os carros habilitados para a realização do Training Day
será realizada das 11h30min às 13h30min, no Parque da ACCIE.

Livro de Bordo
Será disponibilizado na Vistoria Administrativa.

Roteiro
O Training Day EAEC 2019 será realizado em estradas de terra do município de
Erechim/RS.
O trecho especial será de aproximadamente 6km’s.

Forma de disputa
O número de passadas em cada trecho será livre.

Apoio Mecânico
O apoio mecânico estará localizado junto ao clube ao Parque da ACCIE.
O mesmo estará aberto para montagem a partis das 8h00min do dia 23/02/2019.

