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Parágrafo Segundo - Os veículos de competição serão divididos e agrupados, 
assim definidas:  
Bateria : Marcas – Injetado, Carburado e Clássico (TCC). 
  
Parágrafo Terceiro - Os valores e taxas cobradas serão de:  
 
Taxa de Inscrição por Carro Marcas – Injetado, Carburado e 
Clássico(TCC): R$ 1.250,00 (hum mil e trezentos Reais) até 31/05          
 R$ 1.350,00 até 30/06 após R$ 1.450,00 sendo permitido no máximo 3 
(três) pilotos por carro. 
 
 
Art. 2º - Veículos Admitidos: 
Podem participar apenas veículos denominados: Marcas Injetado, Carburado e 
Clássico (TCC) – (Bateria 2) – Especificações Técnicas conforme 
Regulamento Técnico FAUESC/CCA das categorias Marcas “A” (Injetado), 
Marcas “E” (Carburado) e TCC (Clássicos), não sendo permitidos motores 
turbinados. 
 
 
Art. 3º - Preparação:  
Liberado para todos os motores carburados ou injetados e de acordo com o 
Art.2º. 
 
 
Art. 4º - Bateria 2 - Marcas: Numeração normal, seguindo os padrões da 
FAUESC/CCA. 
 
 
Art. 5º - Da Prova:  
A prova será denominada noturna, com a duração de 3 (três) horas + (mais) 1 
(uma) volta, tendo seu início as 19:00h ( VIDE PROGRAMAÇÃO 
DIVULGADA ) no Autódromo Rio Represo/São Bento do Sul/SC, podendo 
ter a participação de no máximo 3 (três) pilotos por carro nas categorias 
Marcas e TCC, pilotos por carro, independentemente do tempo que cada piloto 
irá andar e de quantas trocas de pilotos forem feitas, ficando a critério da 
equipe a estratégia que será usada. Todos os pilotos participantes deverão 
estar devidamente inscritos e deverão pilotar o carro por pelo menos um 
período. 
O vencedor será o veículo que completar as 3 (três) horas e 1 (uma) volta 
com o maior número de voltas completadas para as categorias Marcas e TCC. 
Os treinos da prova noturna acontecem sexta feira a noite, conforme 
programação a ser divulgada. Caso ocorra qualquer intempérie ou motivo de 
força maior que não permita a realização dos treinos na noite de sexta, 
automaticamente os treinos são transferidos para sábado a noite com um 
tempo de 60 minutos para adequação. 
 
 
Art. 6º - Abastecimento:  



O primeiro reabastecimento estará autorizado somente após 30 (trinta) 
minutos do início da competição para os carros da Marcas e TCC. Caso o 
reabastecimento seja feito antes do tempo mínimo estabelecido para a primeira 
parada, os pilotos terão 5 (cinco) minutos de penalização no seu tempo final de 
prova. 
É obrigatório que o membro da equipe responsável pelo abastecendo do 
carro esteja de capacete, balaclava, e macacão anti-chamas. 
- É obrigatório pelo menos 3 (três) reabastecimentos para a categorias 
Marcas e TCC, sendo que quando o veículo estiver sendo reabastecido, o 
piloto obrigatoriamente deverá estar fora do carro e o veículo com o motor 
desligado. Durante o reabastecimento não poderá ser realizado nenhum 
tipo de manutenção no veículo.  
O tempo total da volta na qual for efetuado o reabastecimento no carro 
não poderá ser inferior a 5 (cinco) minutos. Caso o tempo total de volta 
seja inferior ao estipulado, será acrescido 3 (três) minutos de penalização 
no tempo total de prova do carro infrator. 
Por medida de segurança, o local de abastecimento deverá estar posicionado 
do lado de fora do Box. 
Um membro da equipe terá que ter em mãos pelo menos 1 (um) extintor de 
incêndio PQS de 04 kg. e acompanhar o reabastecimento executado por 
outro integrante da equipe. 
É obrigatório em todos os boxes 1 (um) balde com água, contendo dentro uma 
toalha de banho para utilização em eventual acidente com fogo. 
Será permitido no máximo 4 (quatro) pessoas da equipe participarem do 
processo de abastecimento do veículo, incluindo o piloto 
O piloto só poderá entrar no carro após a conclusão do reabastecimento. 
Somente após o piloto travar o cinto de segurança é que o mesmo poderá ligar 
o motor. 
O combustível a ser utilizado na prova será o Etanol (Álcool). 
A capacidade máxima dos tanques será o original do veículo para as 
categorias Marcas e TCC.. 
Os tanques de combustíveis dos carros deverão ser originais da marca e do 
modelo do veículo para as categorias Marcas e TCC. Os tanques de 
combustíveis dos carros deverão obrigatoriamente possuir “respiros” como 
dispositivos de segurança para o caso de ocorrer excesso de combustíveis 
durante a operação de abastecimento. 
Nenhum veículo poderá dar marcha ré nos box com propulsão do motor, sob 
pena de exclusão da prova. 
O reabastecimento só poderá ser iniciado após o desligamento da chave geral 
e o piloto estar fora do carro. 
O combustível utilizado (etanol) é o comercializado no autódromo, 
terminantemente proibido, uso de metanol ou aditivos que modifiquem a 
octanagem do combustível. 
O carro a ser reabastecido deve estar fora da pista de rolagem, na área 
delimitada de reabastecimento. 
O descumprimento de qualquer um dos itens são passíveis de punição e/ou 
exclusão da prova. 
Todos os reabastecimentos serão supervisionados por fiscais de prova 
indicados pelo São Bento Motor Clube. 
  



Art. 7º - Sistema de Abastecimento 
Cada equipe inscrita deverá instalar em seu box um sistema de abastecimento 
de seu veículo com as características seguintes, de conformidade com padrão 
estabelecidos pelo CDTN da CBA . 
O sistema de abastecimento será formado pelos seguintes componentes: 
- Reservatório de armazenamento de combustível. 
- Torre de fixação do reservatório. 
- Conjunto de equipamentos para enchimento do reservatório. 
- Conjunto de equipamentos para abastecimento do veículo. 
O reservatório de armazenamento deverá possuir as seguintes características: 
- Capacidade máxima de combustível armazenada deve ser de 200 Litros. 
- O material utilizado na construção do reservatório deverá ser resistente à 
ação corrosiva do combustível e ser ininflamável, de preferência em aço ou 
correlato. 
- Possuir o “respiro” na parte superior, com no máximo 2,5 polegadas de 
diâmetro. A cobertura do respiro deverá ser protegida por uma tampa tipo 
“chapéu”. 
- Para melhor escoamento do combustível, e permitido montar o reservatório 
com uma inclinação máxima de 5 (cinco) graus em relação ao nível da água. 
Quando do reabastecimento de um veículo é terminantemente proibido 
qualquer reparo. Somente após a retirada da mangueira de abastecimento do 
carro que os mecânicos poderão reparar um veículo. 
Torre de Fixação do Reservatório: a base de suporte e fixação do reservatório 
deverá ser confeccionada de material resistente ao peso do conjunto. É vetado 
o uso de materiais de fácil combustão, tais como madeira, plástico, etc. A altura 
máxima do reservatório em relação ao solo é de 2 (dois) metros do piso até a 
parte mais alta. 
- Conjunto de equipamentos para enchimento do reservatório: deverão ser 
utilizados um conjunto composto de mangueira, bomba manual, mangueira e 
flange. O enchimento deverá ser feito exclusivamente por meio de ação da 
força da gravidade com uma mangueira de no máximo 19 (dezenove) 
milímetros ou ¾ (três quartos) de polegadas de diâmetro e flange ligado na 
face oposta à saída de abastecimento do veículo. É permitido o uso de bomba 
por acionamento elétrico. 
- Conjunto de Equipamentos para Abastecimento de Veículo: deverá ser 
utilizado um conjunto composto de flange, mangueira e válvula de segurança. 
A flange de ligação do reservatório deverá ter o mesmo diâmetro do bocal de 
abastecimento e deverá estar instalado perpendicularmente ao solo, do 
reservatório não sendo permitido, portanto, a instalação desta flange e 
mangueira no fundo do reservatório. O diâmetro máximo deverá ser de 2 
(duas) polegadas. 
 
DESENHO DA TORRE DE ABASTECIMENTO 



 
 
 
Art. 8º - Pneus:  
Liberado para todos os carros de competição, qualquer tipo de pneus utilizados 
nos carros de passeio existentes no mercado nacional, exceto pneus 
recapados, biscoito ou cross.Medidas oficiais : aro 13 largura 175  altura 70 
 
 
Art. 9º - Troca de Pilotos:  
A troca de pilotos poderá ser feita a qualquer hora da prova, desde que 
respeite seguintes as regras: 
- A partir do momento que o piloto entrar na área de box o carro terá que estar 
em 1ª (primeira) marcha, assim permanecendo em toda a extensão do box, só 
podendo acelerar novamente após passar pela cancela no início da pista (final 
box). 
- Durante a troca de pilotos o veículo deverá estar desligado e somente após 
a entrada do outro piloto e o cinto de segurança travado é que poderá ser 
acionado o motor do carro. 
 
 
Art. 10º - Box:  
O box estará liberado desde o início até o final da prova para trocas de 
pilotos e manutenção do carro. 
Para reabastecimento somente após 30 (trinta) minutos do início da 
competição para os carros da Marcas e TCC, e após os 20 (vinte) minutos 
para os carros da Stock Car. 
Haverá diversos fiscais na área de Box para acompanhamento das 
determinações do presente regulamento. 
É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas na área de 
box durante a prova na pista rolagem, mureta e área coberta. 
Proibido menores de 18 (dezoito) anos participarem do processo de 
abastecimento, ou qualquer manutenção no veículo. 
Em caso de descumprimento das regras, a equipe (carro) será punida com 3 
(três) minutos parado na área de box e liberado somente pelo fiscal. Durante 
a penalização não será permitido nenhum tipo de reparo ou ajuste no carro. 
Em caso de reincidência, o veículo e seus pilotos serão excluídos da prova. 
O não cumprimento das sanções estabelecidas pelos fiscais de box acarretará 
à equipe (carro) um acréscimo de 10 (dez) minutos ao seu tempo de prova. 
 



 
Art. 11º - Itens Segurança Carro:  
11.1 - Monobloco: Serão admitidos somente monoblocos originais dos 
modelos. Monoblocos em mau estado, deteriorados, trincados, oxidados ou 
que apresentem qualquer fator que comprometa a segurança, serão impedidos 
de participar das provas. 
11.2 - Banco: É obrigatória a substituição do banco original por um banco de 
Competição Homologado de qualquer tipo, formato e procedência e deve 
estar de acordo com as especificações de fixação segundo o Art. 253 do 
Anexo J do CDI/FIA. É obrigatório o uso de encosto de cabeça no banco. 
Proibido uso do banco de kart. O banco deve ser solidamente fixado a estrutura 
do veículo. Não permitido o uso do suporte (trilho) original do banco. 
11.3 - Janelas - Vidros: É obrigatória a retirada dos vidros das portas e vigias 
laterais e traseira, bem como os sistemas de acionamento. Obrigatória a 
instalação de placas de plástico, acrílico e ou policarbonato transparente 
com espessura mínima de 3 (três) mm. nas vigias laterais e traseira. Na Janela 
direita e do lado do piloto, fica opcional o uso de policarbonato e/ou o uso de 
tela de proteção tipo “NASCAR”. É permitida a instalação de aberturas nas 
placas para ventilação, sendo obrigatório que haja uma abertura na Janela do 
piloto, suficiente para a passagem do braço do piloto sentado e com o cinto de 
segurança atado. O para-brisa deve ser original de Vidro Laminado, sendo 
permitidas fixações suplementares para melhorar a segurança. Para carros da 
TCC, regras particulares para os para-brisas conforme regulamento da 
categoria. 
É proibido o uso de película (tipo insulfilme) no vidro traseiro e nas 
laterais dianteiros, sendo permitido apenas uma faixa adesiva de 15 
(quinze) cm. na parte inferior do vidro traseiro. 
11.4 - Chapa Corta-Fogo: É obrigatória a instalação de uma chapa de aço de 
1,5 (um, cinco) mm. ou de alumínio de 3,0 (três, zero) mm. de espessura, 
rígida e estanque ao fogo e líquidos, separando o habitáculo do reservatório de 
combustível. 
11.5 - Bordas dos Para-Lamas: As bordas dos para-Lamas podem ser 
dobradas para trás se estiverem projetadas para dentro do alojamento das 
rodas. 
11.6 - Grade Dianteira: Livre. 
11.7 - Espelhos Retrovisores: É obrigatória a utilização de espelhos 
retrovisores, interno e externos do lado direito e esquerdo, de livre marca e 
procedência. 
11.8 - Alças de Reboque: É obrigatória 2 (duas) alças de reboque flexíveis 
com espessura entre 3 (três) e 5 (cinco) mm. montadas, uma na parte dianteira 
e outra na parte traseira do carro, não podendo ultrapassar o perímetro do 
veículo em mais de 5 (cinco) cm. Deverão ser facilmente visíveis e pintadas de 
amarelo, vermelho ou laranja. 
11.9 - Travas de Segurança: São obrigatórias pelo menos 2 (duas) travas de 
segurança acionável do exterior do carro para cada capô (motor e porta-
malas). As travas originais poderão ser mantidas, desde que acionáveis por 
fora do veículo e próximas ao capô. 
11.10 - Limpador de Para-Brisa: É obrigatório o uso do sistema original e 
completo, sendo que pelo menos a palheta do lado do piloto deverá funcionar. 



O uso de limpador do vigia traseiro é facultativo, bem como o braço e palheta 
do para-brisa do lado direito. 
11.11 - Painel: Será permitida a retirada do painel de instrumentos. 
11.12 - Pedal e Cabo de Aceleração: São livres, permanecendo o sistema e 
fixações originais dos veículos homologados. 
11.13 - Barras de Reforço: São permitidas barras de reforço e anti-
separação/aproximação que devem estar compreendidas entre os eixos 
dianteiro e traseiro do veículo. Material, dimensões e fixações livres. 
11.14 - Fixação Portas: - Obrigatório o uso dos parafusos guias que seguram 
a porta do lado da carroceria. 
11.15 - Os itens acima citados do Art. 11º, caso sejam protestados e/ou 
constatados pelos Comissários Técnicos e/ou Desportivos, após o competidor 
retornar da pista, o mesmo não será desclassificado da prova, porém será 
multado em 01 (uma) UP (Unidade Penalizadora) para cada item fora das 
especificações. 
 
 
Art. 12º - Sistema Elétrico do Veículo: 
12.1 - Iluminação: É Obrigatório o uso de no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 
(quatro) faróis traseiros, respeitando os contornos e formas dos faróis e 
lanternas originais, não sendo permitido os mesmos mais fortes que os 
originais do veículo. 
Faróis dianteiros: Dois faróis originais e mais 4 auxiliares com no máximo 20 
(vinte) cm de diâmetro cada. É proibido o uso de xênon e/ou luzes 
amarelas. 
É obrigatório o carro estar com no mínimo 2 (dois) faróis dianteiros, 2 (dois) 
traseiros e 2 (duas) luzes de freio funcionando durante a prova. Se o mesmo 
estiver com menos que o mínimo exigido, o piloto receberá bandeira de box e 
só poderá retornar a prova após apresentar as condições estabelecidas neste 
item do regulamento. 
Em caso de descumprimento da ordem de entrada para o box o veículo será 
excluído por não apresentar as condições mínimas de segurança. 
12.2 - Luz de Freio: Os veículos devem estar equipados com luzes de freio 
eficientes, sendo o mínimo de 2 (duas) nas lanternas traseiras e 2 (duas) atrás 
na parte do vidro traseiro. É obrigatório ao sair do parque fechado que o 
veículo possua pelo menos 2 (duas) lâmpadas de freio em perfeito 
funcionamento. É permitida a instalação de luzes de freio adicionais dentro do 
habitáculo, voltadas para a traseira do veículo e com potência igual ou inferior 
as originais. Caso ocorra qualquer problema com as luzes de freio o carro 
poderá ser vistoriado ao final do treino classificatório e/ou prova. Se for 
constatado problema inerente à vontade do piloto e equipe fica o mesmo livre 
de qualquer punição. Constatado qualquer ato ilícito que caracterize má fé, o 
mesmo será desclassificado do treino classificatório e/ou prova. 
12.3 - Instrumentos do Painel: É Permitido retirar, modificar, substituir ou 
acrescentar instrumentos de livre procedência, digital ou analógico. Permitido o 
uso do Data Logger Fueltech de 6 (seis) canais para monitorar parâmetros do 
motor. Não é permitido o uso de telemetria o outro equipamento que transfira 
informações de dados do carro para o box ou vice-versa. Autorizado os usos 
de rádio comunicadores entre piloto e box. Não há restrições quanto ao uso de 
conta-giros - “dedo duro”. Proibido o uso de Lap Hot e Alfano. 



12.4 - Componentes Diversos: Chave de ignição e partida, interruptores, 
relês, soquetes, terminais, conectores, etc, livre procedência e tipo. 
12.5 - Chicote Elétrico: O chicote elétrico poderá ser modificado, porém 
deverá ser protegido por conduíte plástico. 
 
 
Art. 13º - Segurança: 
13.1 - São proibidas construções perigosas tais como as que apresentem 
arestas, cantos vivos, partes que possam desprender-se, deformar ou serem 
projetadas em direção ao piloto em caso de colisão grave. 
13.2 - Os veículos devem ser construídos e mantidos em condições rigorosas 
de segurança. Os veículos que assim não se apresentarem oferecendo riscos 
ao piloto ou a terceiros, serão impedidos de participar das competições. 
13.3 - Extintor de Incêndio: Os veículos deverão estar equipados com extintor 
de incêndio de produto químico, não líquido, completos e dentro do prazo de 
validade, com capacidade mínima de 4 (quatro) kg. ou de 2 (dois) kg. de gás 
Halon, rigidamente fixados à estrutura do habitáculo e acionáveis pelo piloto 
sentado em seu banco com o cinto de segurança atado, e por uma alça 
externa. A fixação do extintor de incêndio deve ser rígida e resistente, e deve 
permitir fácil visualização do manômetro de carga pelo Comissário Técnico. O 
acionamento externo deverá ser feito por meio de um sistema de cabos de 
comprovada eficiência, provido de uma argola ou puxador de bitola de 50 
(cinquenta) mm. do lado externo do veículo. Este sistema deverá ser sinalizado 
pela letra “E” em cor contrastante com a do veículo e estar localizado próximo 
à base lateral direita do para-brisa dianteiro. 
13.4 - Chave-Geral: É obrigatória a instalação de 2 (duas) chaves-gerais do 
sistema elétrico, sendo uma ao alcance do piloto sentado em seu banco e com 
o cinto de segurança atado e a outra, do lado externo do veículo próximo à 
base lateral direita do para-brisa dianteiro, indicada por um triângulo azul com 
um raio vermelho. Além de todo o sistema elétrico, a chave-geral deve cortar a 
ignição do motor e desligá-lo quando o mesmo estiver ligado. 
13.5 - Arco de Segurança (Santo Antônio): É obrigatória a instalação de arco 
de segurança, construído e instalado de maneira sólida e segura, e que permita 
fácil acesso e saída do piloto do interior do veículo. O arco de segurança deve 
seguir as normas do Art. 253 do Anexo J do CDI/FIA, e possuir um mínimo de 
6 (seis) pontos de apoio sobre o monobloco. O material empregado deverá ser 
tubo de aço ou carbono, com dimensões mínimas de 38,0 mm X 2,5 mm. ou 
40,0 mm X 2,0 mm. Deverá ser instalada uma placa de fixação integrada a 
base de cada montante, com espessura mínima igual a da parede do referido 
Tubo. Deverão ser instalados reforços nos pontos de apoio do arco de 
segurança, fabricados de chapas de aço de no mínimo 2,0 (dois) mm. de 
espessura e 35,0 (trinta e cinco) cm2. de área, solidamente fixados à 
Carroceria por solda ou parafusos no mínimo de 8 mm. de diâmetro (M8 8.8, 
qualidade 8.8 conforme norma ISO), em número mínimo de 3 (três) por placa 
de apoio. Deverá haver uma barra transversal abaixo do painel de instrumentos 
e é obrigatória a presença de barras laterais nas portas. A barra transversal 
abaixo do painel de instrumentos, as barras laterais e os reforços, se 
houverem, deverão seguir a dimensão mínima de 2,0 (dois) mm. de parede 
dos tubos. Todas as barras do arco de segurança deverão ter um furo não 



passante, com diâmetro de 6,0 (seis) mm. para verificação de espessura 
mínima especificada  
13.6 - Cinto de Segurança: É obrigatório o uso de cinto de segurança 
homologado e específico para competição, de no mínimo 4 (quatro) pontos. O 
cinto deve estar em boas condições e de acordo com o Art. 253 do Anexo J do 
CDI/FIA e possuir largura mínima de 75 (setenta e cinco) mm. A fixação 
poderá ser feita no arco de segurança (Santo Antônio) ou no assoalho, por 
parafusos no mínimo M12 8.8 (12 mm de diâmetro, qualidade 8.8 conforme 
norma ISO) e arruelas ou chapas de no mínimo 40 (quarenta) mm. de diâmetro 
por dentro e por fora do assoalho. É proibida a fixação no assento  
13.7 - Banco: Conforme o expresso em 12.2 deste Regulamento. 
13.8 - Os itens acima mencionados do “Art. 13º, caso sejam protestado e/ou 
constatados pelos Comissários Técnicos e/ou Desportivos, após o competidor 
retornar da pista, o mesmo não será desclassificado da prova, porém será 
multado em 1 (uma) UP (Unidade Penalizadora) por item fora das 
especificações. 
 
 
Art. 14º - Atividades Antidesportivas 
Toda atividade Antidesportiva será punição Vide Regulamento FAUESC/CCA 
 
 
Art. 15º - Classificatório 
O piloto que terminar o classificatório obrigatoriamente será o piloto que irá 
iniciar a prova. 
Expressamente obrigatório o piloto ao fim do classificatório passar pelo parque 
fechado. O piloto que descumprir esta regra será desclassificado e largará do 
boxes. 
Após o piloto passar pelo parque fechado não poderá voltar para o 
classificatório. 
 
 
Art. 16º - Da Largada 
Grid: O grid de largada será montado ao estilo “Le Mans” com os carros 
alinhados lado a lado, em 45º (quarenta e cinco graus) na reta de largada na 
margem esquerda da pista com os pilotos na margem oposta. 
Largada: Os carros não poderão estar ligados. O piloto que largará estará 
dentro do carro com todos seus equipamentos de segurança e cinto colocado e 
com chave geral desligada, a mesma será ligada pelo segundo piloto, que 
deverá estar de macacão, luvas, capacete e calçado fechado. O carro 
somente poderá largar com as Luzes acessas. O carro que estiver com a 
chave geral ligada será punido com 10 (dez) segundos. 
Cancelamento: A largada “Le Mans” poderá ser cancelada em caso de 
acidente que prejudique o bom andamento da prova ou desobediências aos 
procedimentos, a critério dos Comissários Desportivos e/ou Diretor de Prova. 
Caso, após 3 (três) tentativas não houver a obediência das posições de largada 
ou a continuidade dos acidentes, os Comissários Desportivos poderão 
determinar a largada parada. O piloto reincidente em infrações na largada ao 
estilo “Le Mans” (desrespeito ao alinhamento / posicionamento) será 



penalizado com a perda da posição de largada, passando a ocupar o último 
lugar no “grid”. 
Atraso: O piloto que não deixar os boxes dentro do tempo estabelecido de box 
aberto para se posicionar no grid de largada, deverá largar do box. A saída do 
carro desta área dar-se-á apenas com autorização do Comissário de Box, após 
a passagem do último carro pela primeira curva, junto à saída de box. 
Manutenção: É proibida qualquer manutenção no “grid” de largada, salvo com 
expressa autorização dos Comissários Desportivos. 
 
 
Art. 17º - Resgate 
Durante a corrida denominada como “4ª Corrida Noturna de São Bento do 
Sul” o resgate irá retirar o carro somente do traçado da pista para um local 
seguro, onde somente o piloto poderá fazer reparos no veículo para que o 
mesmo assim volte para a prova. 
É expressamente proibida a entrada de qualquer membro da equipe na pista 
para auxiliar o veículo com problema. O descumprimento desta regra terá como 
punição a desclassificação da equipe da “4ª Corrida Noturna de São Bento 
do Sul”. 
Os carros que apresentarem problemas e forem retirados para áreas seguras 
dentro da pista (parte interna) serão removidos para os boxes para eventual 
reparo, somente pela equipe de resgate do São Bento Motor Clube, sendo que 
esta ação não constitua perigo ou prejuízo ao andamento normal da prova. 
 
 
Art. 18º - Cronograma 
O Cronograma será apresentado pelos organizadores do evento, e poderá ser 
alterado a qualquer momento, tendo em vista manter a segurança e/a melhor 
funcionalidade do evento. 
 
 
Art. 19º - Premiação 
Serão premiadas com troféus os 3 (três) primeiros colocados de cada equipe 
ao final da corrida. 
 
 
Art. 20º - Casos Omissos: 
Os Casos Omissos serão julgados de acordo com a interpretação da Comissão 
Técnica e Desportiva da FAUESC e suas alterações, se houverem, serão em 
forma de adendo e entrarão em vigor na data da sua publicação/divulgação. 
 
 
 
 
 
Florianópolis / São Bento do Sul (SC), 24 de Abril de 2019. 
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