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Dicas de Segurança

Programação
Sábado – 30 de setembro de 2017
07:30h
08:00h
09:00h
11:30h
12:00h
12:30h

Abertura da Secretaria de Prova
Início do reconhecimento das especiais
Vistoria Técnica
Fim do reconhecimento das especiais
Brieﬁng
Saída do primeiro carro do Parque de Apoio

12:43h SS1 Amola Faca 1
13:06h SS2 Casemiro Stoco 1
13:26h

Parque de Serviços A

14:29h SS3 Amola Faca 2
14:52h SS4 Casemiro Stoco 2
15:12h

.com.br

Parque de Serviços B

16:15h SS5 Amola Faca 3
16:38h SS6 Casemiro Stoco 3
16:58h
18:00h
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Parque Fechado Final
Premiação

A fim de poder assistir com segurança e
facilidade do rali, e ajudar a Comissão
Organizadora fazer um campeonato
seguro, gostaríamos de sugerir
algumas dicas para sua segurança:
Os estágios especiais serão fechados 1
hora antes da passagem do primeiro
carro. Sob nenhuma circunstância você
deve tentar usar a estrada nesse
período.
Um carro mal estacionado pode impedir um carro de rally de chegar ao controle no
tempo ideal ou até mesmo o cancelamento da especial. Não estacione seu veículo no
acostamento.
Sob nenhuma circunstância você deve bloquear as possíveis rotas de fuga de
ambulâncias. Estacione seu carro o mais rápido possível, sempre de frente para a saída
da especial.
Não fique em lugares perigosos e coopere com as pessoas da Organização e da Polícia.
Os lugares onde você não deve ficar serão marcados com sinais especiais. Esses
lugares serão verificados com mais atenção.
Não fique nos locais especificados e sinalizados como "área de imprensa".
Prenda todos os animais e oriente as crianças para que fiquem longe da estrada.
Verifique se você tem todos os equipamentos necessários para qualquer visto ou
imprevisto (sol, calor, poeira, sede, picada de inseto, etc.)
Programe seu tempo de acordo e percorra os pontos com muita cautela, evitando o uso
de estradas principais que ligam as especiais do rally. É preferível assistir o mesmo local
duas vezes do que não conseguir chegar à um segundo local, ou correr riscos
desnecessários no trajeto.

Sequencia Carros
000
30 minutos antes da largada,
com uma bandeira vermelha,
fechando o trecho.

00
20 minutos antes da largada
veriﬁcando o público e o
fechamento do trecho.

0

Não comece um fogo e leve consigo todo o lixo que produzir. É uma oportunidade para
mostrar o nível da nossa civilização.

COMPETIÇÃO

10 minutos antes da largada
informando que será dado
início à especial.

Carros de rally de 2 em 2
minutos com intervalo de 3
minutos entre categorias.

VASSOURA
Logo após o último carro, com
uma bandeira verde, liberando
o trecho.

Chegada SS Amola Faca
12:50h / 14:40h / 16:25h
Largada SS Casemiro Stoco
13:06h / 14:52h / 16:38h

Ponto B

Largada SS Amola Faca
12:43h / 14:29h / 16:15h
Chegada SS Casemiro Stoco
13:10h / 14:50h / 16:45h

Ponto A

Parque de
Apoio

Sábado - 30 de Setembro de 2017

Acesse o
Mapa do Rally
com seu smartphone

HORÁRIO DE FECHAMENTO DAS ESTRADAS
Estrada do Amola Faca

Estrada Casemiro Stoco

Fechamento: das 11:40h às 17:20h

Fechamento: das 12:00h às 17:50h

