REGULAMENTO – TRACK DAY
I.

DO EVENTO:

a) O EVENTO denominado TRACK DAY ou TIME ATTACK, doravante designado
simplesmente TRACK DAY, é um EVENTO de caráter meramente recreativo.
b) O EVENTO não é uma competição, tão pouco uma “corrida de carros”, com efeito,
a distância entre os VEÍCULOS são controladas e as ultrapassagens somente são
permitidas nas retas, adotando-se para todos os efeitos, os critérios de segurança, zelo
e habilidade exigidos.
c) Qualquer movimento brusco do VEÍCULO que possa acarretar em potencial perigo aos
demais participantes será advertido, podendo inclusive, acarretar na exclusão do
CONDUTOR.
d) Por questões de segurança e para facilitar a organização do EVENTO, as VAGAS serão
limitadas.
II.

DO CRONOGRAMA DO EVENTO (horários a serem definidos conforme cada
edição)

a) A VISTORIA E O BRIEFING SÃO OBRIGATÓRIOS A TODOS OS VEÍCULOS E
CONDUTORES (RESPECTIVAMENTE), E CASO ESTAS EXIGÊNCIAS NÃO SEJAM
CUMPRIDAS, OS MESMOS PODERÃO SER ELIMINADOS DO EVENTO, SEM
QUALQUER DIREITO A REEMBOLSO OU RESTITUIÇÃO.
III.

DA ADESIVAÇÃO

a) A identificação visual do veículo será fornecida pelos organizadores, composta pelo
número do carro e dos adesivos dos parceiros e patrocinadores do evento, sendo
obrigatória sua utilização.
b) Qualquer recorte, modificação, substituição e/ou obstrução na correta leitura dos
mesmos, acarretará no impedimento na participação até que a irregularidade seja
sanada, ou na sua impossibilidade, será proibida, em definitivo a participação do veículo,
sem qualquer direito a reembolso.
IV.

DA INSCRIÇÃO:

a) Todas as inscrições deverão ser feitas através do e-mail: contato@crazyforauto.com. O
preenchimento da ficha de inscrição não implica na aceitação da mesma, sendo que a
confirmação da inscrição só se dará mediante recebimento do e-mail de confirmação.
b) O pagamento da inscrição antecipada e com desconto deverá ser feita na conta bancária
indicada pelo e-mail do organizador. O não pagamento da INSCRIÇÃO nos prazos
estipulados implica no cancelamento da INSCRIÇÃO e na PERDA DA VAGA!
c) Caso todas as VAGAS sejam reservadas e pagas antecipadamente, não haverá
possibilidade de inscrições no dia do EVENTO.
d) A INSCRIÇÃO É PESSOAL E NÃO SUCETÍVEL DE REEMBOLSO, devendo qualquer
alteração ser, imediatamente, comunicada ANTECIPADAMENTE aos organizadores do
EVENTO pelo e-mail: contato@crazyforauto.com
e) O valor da INSCRIÇÃO será de: R$ ____ (a ser definido).
f) A INSCRIÇÃO refere-se a: 01 (um) VEÍCULO, 01 (um) CONDUTOR e 01 CARONA.
g) Para cada CONDUTOR ADICIONAL, será cobrado o valor de R$350.00. Para cada
CARONA adicional a partir do 2º (apenas 01 por vez será admitido na pista), será
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cobrado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) que deverá ser pago no dia do EVENTO,
na secretaria do evento.
h) Com relação ao estacionamento dos carros de CARONAS e CONVIDADOS, os mesmos
serão feitos nas áreas designadas no autódromo, não sendo admitida a entrada ou
permanência dos mesmos na área de boxes.
V.

DO CREDENCIAMENTO / ENTREGA DE PULSEIRAS:

a) Todos os CONDUTORES e CARONAS deverão assinar Termo de Responsabilidade
para retirada das pulseiras junto à secretaria do EVENTO na Torre do autódromo.
b) As pulseiras são pessoais e intransferíveis sendo vedado ao CONDUTOR e ao CARONA
que as cedam ou emprestem a outras pessoas. As pulseiras terão suas integridades
checadas pelos comissários de pista toda vez que o veículo adentrar à pista.
VI.

DOS PARTICIPANTES:
CONDUTOR:

a) Para os efeitos deste EVENTO, considera-se CONDUTOR a pessoa física, maior de
idade, capaz nos termos da Lei Civil, e legalmente habilitado, conforme o Código de
Trânsito Brasileiro e portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, com prazo de
validade vigente na data da realização do EVENTO. A APRESENTAÇÃO DA CNH
(original) É OBRIGATÓRIA PARA LIBERAÇÃO DA ENTRADA NOS BOXES E PARA
O CREDENCIAMENTO.
b) Ao chegar ao Autódromo, o CONDUTOR deverá estacionar no lajão de Interlagos e se
dirigirá à secretaria do evento para as formalidades.
CARONA:
c) É considerado CARONA, qualquer pessoa (cônjuge, filho/a, pais, parentes, etc.) com
direito a acesso à PISTA, sendo defeso aos organizadores do EVENTO checar a
integridade das pulseiras de identificação, antes da liberação para entrada na PISTA.
d) Independente do número de CARONAS, no VEÍCULO será admitido apenas 01
CARONA por vez.
e) MENORES DE IDADE, MESMO ACOMPANHADOS PELOS SEUS PAIS E/OU
RESPONSÁVEIS, NÃO PODERÃO SER CARONAS.
CARRO DE APOIO:
Alguns VEÍCULOS necessitam trazer consigo um “carro extra” destinado ao transporte
de pneus, rodas, ferramentas, combustível adicional, entre outros.
g) POR DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO AUTÓDROMO, OS CARROS DE
APOIO, NÃO PODERÃO ESTACIONAR NOS BOXES, NO LAJÃO OU NO PADDOCK
(EXCLUSIVOS DOS VEÍCULOS PARTICIPANTES).
f)

VII.

DA VESTIMENTA OBRIGATÓRIA:

a) SUGERE-SE EM TODOS OS CASOS A UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTA COMPLETA,
OU SEJA, MACACÃO, LUVAS, SAPATILHAS E CAPACETES, TODAVIA APENAS A
UTILIZAÇÃO DE CALÇAS E CAPACETES É OBRIGATÓRIA PARA CONDUTORES
E CARONAS. CADA QUAL DEVERÁ TRAZER O SEU. É VEDADO O USO DE

2

CAPACETES QUE NÃO OFEREÇAM PROTEÇÃO ADEQUADA AO PARTICIPANTE
(COMO OS DO TIPO "COQUINHO"). TODOS OS CAPACETES DEVERÃO ESTAR
DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,
PODENDO À ORGANIZAÇÃO DO EVENTO VISTORIÁ-LOS E NÃO PERMITIR SEU
USO, CASO ESTEJAM FORA DOS PADRÕES ACIMA DESCRITOS.
b) Tanto o CONDUTOR quanto o seu CARONA deverão estar vestindo calças compridas
(jeans ou similar), camisetas de algodão, tênis ou sapato com solado de borracha. Estão
proibidas roupas sintéticas em geral, cabendo à organização do EVENTO impedir
o acesso à pista aos que não estiverem trajados apropriadamente.
c) Ao CONDUTOR e ao CARONA é EXTREMAMENTE RECOMENDADO o uso de
macacão de corrida, sapatilhas, luvas, etc. Especialmente se as modificações do carro
implicarem em aumento significativo de potência.
VIII.

DOS VEÍCULOS:

a) Todos os VEÍCULOS serão vistoriados, devendo apresentar ótimo estado de
conservação, com atenção especial ao conjunto: pneus / rodas / suspensão / luzes
de sinalização / freios / fluídos / cintos de segurança (de pelo menos 3 pontos),
entre outros. Estando sujeitos à reprovação e impedimento na participação até que a
irregularidade apontada seja sanada, ou na sua impossibilidade, será proibida, em
definitivo a participação do VEÍCULO, sem qualquer direito a reembolso ou restituição.
Vazamentos de óleo e fluídos são expressamente proibidos e os VEÍCULOS não
serão admitidos na pista.
b) É terminantemente proibido o uso de pneus do tipo remoldados, sendo permitido
apenas pneus DOT, RADIAL e SLICKS, em perfeito estado de conservação. Cabe
à organização reprovar e/ou excluir do EVENTO os VEÍCULOS cujos pneus não
oferecerem a segurança aos CONDUTORES e aos demais participantes, sem qualquer
direito a reembolso ou restituição.
c) Na eventualidade da ocorrência de CHUVA OU TEMPESTADE, no decorrer do
EVENTO, o mesmo será interrompido e todos os VEÍCULOS direcionados aos BOXES.
Os VEÍCULOS que estiverem com pneus SLICKS, serão impedidos de retornar à pista
até substituírem os mesmos por RADIAIS, ou na sua impossibilidade deverão aguardar
até que a chuva cesse.
d) Se por algum motivo, um VEÍCULO necessitar de resgate, o EVENTO poderá ser
paralisado sendo os demais participantes conduzidos pelo CARRO DE SEGURANÇA
aos BOXES. Os VEÍCULOS envolvidos em acidentes serão retirados da pista e/ou da
área de escape pelo reboque-plataforma para a área dos BOXES, deste ponto em diante
o transporte do(s) mesmo(s) é responsabilidade do(s) CONDUTOR(ES).
e) Os VEÍCULOS somente poderão utilizar os ADESIVOS fornecidos pelos
organizadores do EVENTO, devendo ser afixados nos lugares pré-determinados,
sob pena de impedimento na participação. Na eventualidade do CONDUTOR possuir
patrocínio particular, os respectivos adesivos, só poderão ser afixados nos lugares
restantes, desde que não cubram ou prejudiquem a correta leitura dos ADESIVOS do
EVENTO.
IX.

DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO:

a) Além das hipóteses supramencionadas, os organizadores do evento reservam-se ao
direito de excluir o CONDUTOR que efetuar manobras bruscas, como mudanças
repentinas de faixas, "drifts", ou quaisquer outras que possam comprometer a segurança
e a integridade física e moral dos demais participantes; assim como trafegar com braços
e mãos para fora do veículo, incitar “pegas”, entre outras.
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b) É obrigatório ao CONDUTOR, CARONAS e EXPECTADORES respeitar a Direção
de Prova, os Fiscais de Pista, os Bandeirinhas, bem como as determinações dos
organizadores do EVENTO e os horários estipulados, sob pena de exclusão sem
qualquer direito a reembolso ou restituição.
c) A organização reserva-se ao direito de excluir o CONDUTOR que estiver embriagado,
ou sem condições de condução sem possibilidade de reembolso ou restituição.
d) É estritamente proibido ultrapassar qualquer carro de segurança ou de resgate na pista,
sob pena de exclusão.
e) Em nenhuma hipótese deverá o CONDUTOR sair de seu VEÍCULO na pista, sob pena
de exclusão do evento, ressalvado na hipótese de incêndio.
X.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Será permitida a inclusão de pilotos adicionais pelo valor a ser estabelecido pelo
ORGANIZADOR.
b) A organização reserva-se ao direito de, adiar ou anular o EVENTO pela sua
impossibilidade de concretização, caso não haja um número mínimo de inscritos ou por
caso fortuito e de força maior. Sendo, que essas são os únicos casos que serão
dados o direito ao reembolso ao CONDUTOR do valor pago a título de INSCRIÇÃO,
estando, desde já, excluído o reembolso e/ou restituição pelo seu não
comparecimento ao EVENTO.
c) O CONDUTOR responderá Civil e Criminalmente, por si e pelos seus CARONAS,
pelos danos pessoais, patrimoniais, materiais e/ou morais que ocorram, por ação
ou omissão, quer pela utilização das instalações e/ou dos equipamentos
colocados à disposição dos mesmos. Ficando obrigado a ressarci-los e/ou reparálos após efetiva apuração, restando ao ORGANIZADOR usar de todos os meios em
Direito admitidos para sua cobrança, sem prejuízo das eventuais perdas e danos.
d) A ORGANIZAÇÃO DECLINA SOB TODOS OS ASPECTOS, QUALQUER
RESPONSABILIDADE: CIVIL, CRIMINAL, PATRIMONIAL OU POR QUAISQUER
DANOS PESSOAIS, OU SOBRE QUALQUER ATO OU ACONTECIMENTO (ANTES,
DURANTE OU APÓS) A REALIZAÇÃO DO EVENTO, QUE ESTEJAM ENVOLVIDOS
OS CONDUTORES E/OU SEUS CARONAS.
e) As IMAGENS geradas no dia do evento (fotos e vídeos) dos CONDUTORES, CARONAS
e seus VEÍCULOS, poderão ser veiculados, a critério exclusivo dos organizadores do
EVENTO, nos meios de comunicação em geral envolvendo a propaganda e divulgação
dos eventos, sendo os mesmos são sujeitos à cessão gratuita dos direitos de imagem,
conforme o Termo de Responsabilidade que deverá ser assinado durante o processo
de INSCRIÇÃO para a participação no EVENTO.
f) O acesso à pista evento é restrito aos CONDUTORES e aos CARONAS.
g) Nos VEÍCULOS serão instalados sensores de cronometragem, sendo que esses
deverão ser devolvidos ao final do evento, cuja responsabilidade será do CONDUTOR
por sua devolução.
h) O critério da organização poderá ser admitido CONDUTORES ou CARONAS adicionais
e a critério da organização poderão ser entregues aos participantes medalhas ou troféus
de participação.
i) A organização se reserva no direito de alterar qualquer regra constante neste
regulamento independentemente de aviso prévio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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