RALLY PIOCERÁ 2019- 32ª EDIÇÃO

REGULAMENTO MOTOTURISMO
OBJETIVO DO EVENTO:
O Rally Piocerá 2019, cria uma nova categoria para motociclistas que querem acompanhar o evento pelas
rodovias do Brasil. A Modalidade MOTOTURISMO de estrada e terá duas categorias a :
A – PASSEIO , não competitivo, sem classificação, e que pretende mostrar a todos os participantes o potencial
turístico, ambiental, patrimonial e paisagístico da nossa região;
B – REGULARIDADE,que seguirá as mesmas regras do enduro de regularidade e serão observadas as velocidades
de acordo com as sinalizações das rodovias, ruas e avenidas , com premiação aos 05(cinco) primeiros colocados.
Não haverá subdivisão, Ex. Graduado e novato, com garupa ou sem .
CIVISMO/SEGURANÇA:
A categoria Mototurismo do Rally Piocerá 2019 será realizado em vias públicas, todos os participantes
deverão ter uma postura prudente, cavalheiresca e respeitadora do Código Brasileiro de Transito.
Durante o percurso, o condutor participante que for observado a não cumprir a legalidade das
condições da motocicleta bem como a postura e condução correta na via pública será convidado a retirar-se do
evento imediatamente sem direito a devolução do valor da inscrição;
Todos os elementos da Organização estão devidamente identificados - o participante que for incorreto
com qualquer elemento da Organização será convidado a retirar-se do evento imediatamente e sem direito a
devolução do valor da inscrição;
O condutor participante que for observado a ingerir bebidas alcoólicas durante os percursos durante
os dias da realização do evento será convidado a retirar-se do evento imediatamente sem direito a devolução
do valor da inscrição;
-Nas localidades por onde passar o itinerário, os participantes poderão e deverão ser alegres, mas disciplinados,
não alterando o trânsito normal (o que é fácil, pois as motos são veículos extraordinários pelo seu reduzido
tamanho e maneabilidade);
DATA - 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019:
Os participantes deverão deslocar-se para Teresina, capital do Piauí e aí, no Domingo e 2ª feira, dia 21 de janeiro
de 2019, submeterão suas motos às vistorias técnicas e briefing no horário das 8:00h as 16:00h. e participarão
da largada promocional no Teresina Shopping a partir das 19:00h.
1º Dia: 22/jan. /2018(3ª feira) – Teresina /Floriano (PI)
2º Dia: 23/jan. /2018(4ª feira) – Floriano / Picos (PI)
3º Dia: 24/jan. /2018(5ª feira) – Picos (PI) / Iguatu (CE)
4º Dia:25/jan. /2018(6ª feira) – Iguatu / Juazeiro do Norte (CE)
PERCURSO:
Terá cerca de 700 km, percorrendo o mais possível as estradas pitorescas asfaltadas, nunca utilizando
trilhas ou estradas de difícil transposição. Curtas partes do percurso poderão não serem pavimentadas, mas
perfeitamente possíveis a qualquer tipo de motos; Serão escolhidas cidades históricas, pontos turísticos e
culturais para visitação durante o trajeto do Rally Piocerá 2019.
Poderá também haver paradas para que os participantes da categoria Mototurismo possam assistir
passagem dos competidores das provas off road em alguns pontos específicos durante o trajeto.
-O tempo para cumprir o itinerário será calculado e elaborado a pensar em todo o tipo de motocicleta, de modo
a ser possível cumprir-se sempre o Código Nacional de Transito;

PILOTOS E/OU EQUIPES:
Poderá participar o piloto individualmente e/ou com garupa, (a Organização aconselha a participação
apenas a passageiros habituados);
Serão aceites também a participação de pilotos e/ou equipes em triciclos ou motos c/ sidecar;
PARTIDAS:
- As equipas partirão de 60 em 60 segundos de acordo com o sorteio de largada em cada dia tanto para a
categoria PASSEIO como para a REGULARIDADE.
CONTROLES E PONTUALIDADE:
Serão entregues a todos os condutores participantes, GPS (datalogger) para controle de passagem
pelos PC’s que serão estrategicamente colocados ao longo do percurso, confirmando-se desse modo o total
cumprimento do itinerário idealizado;
Para os participantes da categoria PASSSEIO só serão controlados dentro dos horários ideais
estabelecidos no road-book, e nunca antes deles;
Os participantes apenas têm tolerância de 30 minutos de atraso nos postos de controles;
Os PC’s ficarão abertos para controle de passagem até 30 minutos depois da hora ideal do último
participante; depois dessa hora, os PC’s estarão fechados e não marcarão mais os tempos dos pilotos e/ou
Equipes;
Para os participantes da categoria REGULARIDADE ( vide regulamento de Enduro de regularidade/motos)
A hora oficial do evento é fornecida pela organização (hora de GPS);
VISTORIA TÉCNICA (DIA 21 DE JANEIRO/2019):
- As Verificações Técnicas (V.T.) decorrerão das 09.00h às 16.00h e por ordem de partida, no Estacionamento
do Teresina Shopping. Nas V.T., será exigido, por moto:
- Livrete e seguro e documentação da moto que poderá ser enviada por email;
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH válida;
- Moto em estado de confiabilidade;
- Pneus em ótimo estado;
- Nível sonoro do escape dentro do permitido por lei ;
- Filiação na CBM- Confederação Brasileira de Motociclismo , categoria MOTOTURISMO ano 2019.
- Retrovisores, luzes E piscas em perfeito estado;
- Kit ou ferramenta para reparar um eventual furo;
- Às equipes cujas motos ou documentação não passarem nas V.T. serão entregues os brindes, mas não será
devolvida o valor da inscrição e será impedida a participação no evento;
ENTREGA DE MATERIAL (MESMO DIA DA VISTORIA)

Às equipes cujas motos sejam aprovadas nas V.T. será imediatamente entregue o seguinte material:

2 GPS(data loggers) ;

01 camiseta por participante;

01 Adesivo numerado para identificação da motocicleta que deverá ser fixado na carenagem frontal;

01 Mapa de Apoio e brindes;

Será ainda colocada pulseira pessoal para acesso às salas de briefings, parque fechados e Festa de
Premiação/ encerramento;

MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO E LEMBRANÇAS
Será entregue ao final do evento 01 medalha de participação para cada pessoa inscrita no evento
(piloto e garupa);
Poderá haver brindes dos patrocinadores que serão entregues à aos participantes;
INSCRIÇÕES
As inscrições estão abertas a todos os motociclistas nacionais ou estrangeiros;
O limite de inscrições é de 30 (trinta) participantes;
As inscrições serão aceitas até o dia 15 de janeiro de 2019 ou quando preencherem todas as vagas.
Todos os participantes devem obrigatoriamente filiar-se na CBM na categoria MOTOTURISMO.
A ordem de partida do evento será de acordo com o sorteio de largada.
O preço da inscrição não inclui a garupa que deverá fazer sua inscrição a parte e dará direito o material de
identificação, camisa, seguro de RC (responsabilidade civil contra terceiros) e carro resgate. Sugerimos que todo
participante tenha um seguro médico pessoal válido em todo Brasil e ou na região.
Preço de Inscrição por participante (condutor ou garupa):

Vide Tabela no site

LISTA DE INSCRITOS
A Radical Produções publicará a lista de inscritos por ordem alfabética em www.piocera.com.br
A Radical Produções publicará a lista de inscritos por ordem de partida também no site e será
divulgada nos grupos de redes sociais oficial do evento. Esta lista já apresentará horários de entrada nos
parques fechados e partida das etapas das arenas de largada.
DESISTÊNCIAS
A devolução do valor da inscrição, apenas se efetua nas desistências por razões médicas, quando
comunicadas à Radical Produções até o dia 15 de janeiro de 2019).
Em caso de desistência durante o evento, o participante deverá imediatamente informar a
Organização pelos números telefônicos distribuídos no mapa de apoio;
RECLAMAÇÕES
- A Organização é soberana na resolução dos casos omissos neste regulamento.

