
 

 

Regulamento Campeonato Catarinense de 

Rally de Regularidade 4x4 

 

Objetivo: 

Este Campeonato tem como objetivo premiar os melhores pilotos e 

navegadores de Rally de Regularidade do Estado de Santa 

Catarina. 

 

Regulamento 

 

1.1 Aos pilotos e navegadores classificados em cada prova, serão 

atribuídos os pontos respectivos, de acordo com a classificação 

em suas categorias, separadamente, conforme disposto a 

seguir:  

 

1 lugar – 15 pontos 

2 lugar – 13 pontos 

3 lugar – 11 pontos 

4 lugar – 09 pontos 

5 lugar – 07 pontos 

6 lugar – 05 pontos 

7 lugar – 04 pontos 

8 lugar – 03 pontos 

9 lugar – 02 pontos 

10 lugar – 01 pontos 

 



 

 

1.2 Serão realizadas 04 (quatro) eventos de acordo com o 

calendário oficial divulgado pela FAUESC para o ano de 2018, 

com um total de 8 (oito) provas, conforme abaixo: 

 

17/03/2018 - São Bento do Sul - Etapa da Copa SC Racing - 2 

provas 

28/04/2018 - Capinzal - Etapa da Copa Scherer - 2 etapas 

22/09/2018 - Curitibanos - Etapa da Copa SC Racing - 2 provas 

17/11/2018 - Joaçaba - Etapa da Copa Scherer - 2 etapas 

 

1.3 Em caso de necessidade os locais dos eventos programados 

para o Campeonato podem sofrer alteração de lugar. 

 

1.4 Para a determinação do Campeonato de cada concorrente, será 

adotado o critério de descarte N-2, ou seja, cada concorrente 

deverá descartar 2 (duas) provas. 

 

1.4.1 Os descartes serão de provas realizadas e não 

necessariamente o concorrente terá que participar ou se inscrever 

nelas. 

 

1.5 Serão declarados Campões Catarinense de Rally de 

Regularidade 2018, o piloto e o navegador que obtiver o maior 

número de pontos durante o Campeonato em suas respectivas 

categorias. 



 

 

1.6   Para critério de desempate no Campeonato,  

1.6.1 O concorrente que tiver obtido o maior número de vitórias nas 

provas, maior número de segundos lugares e assim 

sucessivamente. 

1.6.2 Caso ainda assim persistir o empate, o último critério de 

desempate será em favor do concorrente que tiver obtido o melhor 

resultado na última prova.  

 

1.7 Premiação 

1.7.1 Para a premiação serão considerados pilotos e navegadores 

das categorias   Master, Graduados e Turismo. 

1.7.2 Serão premiados os Campeões e Vice-Campeões, piloto e 

navegador das categorias Master, Graduados e Turismo no evento 

denominado  FESTA DOS CAMPEÕES 2018 FAUESC. 
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