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17ª EDIÇÃO DA COPA SCHERER IGUAÇU 4x4 

REGULAMENTO GERAL 2019 
 

ARTIGO 1 - APRESENTAÇÃO 
O presente regulamento destina-se a provas da 17ª COPA SCHE-

RER IGUAÇU 4x4, para veículos licenciados, e regulamentados, 

sendo complementado em suas particularidades nos regulamentos 

de cada prova. 

 

ARTIGO 2 - CATEGORIAS 
As provas valendo pela copa serão disputadas em três catego-

rias: 

GRADUADO: Para duplas com experiência em provas de Rally e 

que sejam aprovados pelo diretor de prova. 

TURISMO: Para duplas com menos experiência em provas de 

Rally e que sejam aprovados pelo diretor de prova. 

LIGHT: Para duplas sem ou com experiência de no máximo 2 

(dois) anos nessa categoria, experiência essa para qualquer 

um dos integrantes, contando do ano de 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018. 

 

ARTIGO 3 - CLUBES PARTICIPANTES DA COPA 
As cidades participantes da 17ª Copa Scherer Iguaçu 4x4, de-

verão ter a participação da maioria de seus sócios, para man-

ter uma regularidade de concorrentes nos eventos. Com a obri-

gatoriedade de no mínimo Três (3) veículos por cidade. Não 

havendo essa participação mínima, o JEEP CLUBE da mesma deve-

rá pagar o valor de R$ 100,00 (CEM REAIS), por veículo fal-

tante, para a cidade organizadora do evento. 

 

ARTIGO 4 - RESPONSABILIDADES 
O ato da inscrição para a prova caracteriza a declaração dos 

concorrentes (piloto e navegador) e seus responsáveis legais 

assumindo todos os riscos da mesma, consigo ou com outrem, 

com seus veículos e equipamentos, isentando organizadores e 

patrocinadores de quaisquer acidentes, independentemente do 

tipo ou natureza, que possam ocorrer antes, durante ou depois 

da prova. 

 

ARTIGO 5 - REGULAMENTOS COMPLEMENTARES 
5.1 - É facultativo a cada clube organizador fazer a ficha 

técnica da prova e se o fizerem deveram constar os seguintes 

itens: 

5.1.1 - Características da prova; 

5.1.2 - Data – local - horário e intervalo de largada; 

5.1.3 - Limite de Participantes; 
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5.1.4 - Local de abastecimento – neutros definido previa-

mente pela direção de prova e comunicado anteri-

ormente para trazerem os galões para o transpor-

te. 

5.1.5 - Divisão de categorias (GRADUADOS/TURISMO/LIGHT); 

5.1.6 - Fazer BRIEFING para os competidores em todas as 

provas; 

5.1.7 - Data e local de apurações e divulgação de resul-

tados; 

5.1.8 - Premiação (mínimo) do 1º ao 5º para a categoria 

GRADUADOS, 1º ao 5º para categoria TURISMO e 1º 

ao 5º para a categoria LIGHT; 

5.1.9 - Autoridades da prova. (diretor de prova, diretor 

de evento e júri da copa). 

 

ARTIGO 6 - CRONOMETRAGEM E POSTOS DE CONTROLE 
6.1 - A cronometragem será feita com base em um tempo padrão 

(hora oficial) fornecido pela Organização da prova, pelo me-

nos 30 (trinta) minutos antes da largada. Para a cronometra-

gem e apuração dos postos de controle (PC) estará sendo uti-

lizado hora, minuto, segundo e centésimo de segundo (hh: mm: 

ss:, cc), onde cada segundo vale 10 (dez) pontos, ou seja, 01 

(um) ponto por décimo de segundo.  

 

6.2 - Os postos de cronometragem serão posicionados no decor-

rer do roteiro, em posições e quantidades não conhecidas pre-

viamente pelos competidores e a sua coleta de tempo será fei-

ta via satélite. Eles serão divulgados, através da Ficha Téc-

nica. A Ficha Técnica será entregue aos concorrentes na che-

gada da mesma. 

  

6.2.1 - Todos os PC’s deverão ser colocados junto a refe-

rências físicas (ex: árvore, mourão, mata-burro, 

abrigo de ônibus, etc.) de modo a possibilitar a 

sua conferência em caso de necessidade posterior. 

 

6.3 - O PC visa medir a navegação e confirmar o caminho e o 

sentido correto da prova.  

 

6.4 - Os pontos adiantados serão representados com o sinal  

(–) e serão somados pelo seu valor absoluto.  

 

6.5 - Não serão modificados nem criados novos PC’s após a 

largada da prova.  

 

6.6 - Cada PC válido que constar na Ficha Técnica deverá ter 

as seguintes informações: categoria, trecho, medida (número 

inteiro em metros, em relação a coluna do veículo), velocida-

de do trecho, tempo teórico de passagem no PC.  
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6.7 - O evento não será válido para o Campeonato se menos de 

50% da quilometragem prevista da prova, excluindo-se os des-

locamentos, for percorrida pelos concorrentes. 

 

6.8 - Se os concorrentes percorrerem entre 50 e 75 % da qui-

lometragem prevista para a prova, excluindo-se os deslocamen-

tos, serão atribuídos a metade dos pontos previstos.  

 

6.9 - Se forem percorridos mais de 75% da quilometragem pre-

vista da prova, excluindo-se os deslocamentos, serão atribuí-

dos integralmente os pontos previstos. 

 

6.10 - Para ser considerado classificado em uma etapa, o com-

petidor terá obrigatoriamente que passar por 25% dos PC’s vá-

lidos de cada etapa. 

 

O cálculo destes 25% dos PC’s será feito utilizando-se a par-

te inteira do número final. 

  

Ex.:  

17 pc´s válidos, 17 * 25% = 4,25 neste caso serão utilizados 

4 como 25% dos pc´s válidos. 

  

6.11 - Somente será considerada como passagem válida pelo 

competidor em um PC, as passagens registradas com pontuação 

entre - 5.999 e 5.999 pontos. 

 

6.12 - O participante perderá 01 (um) ponto por décimo de se-

gundo de atraso até o limite de 10 (dez) minutos, após o li-

mite, perderá fixo 6.000 (seis mil) pontos.  

 

Perderá 01 (um) ponto por décimo de segundo de adianto até o 

limite de 10 (dez) minutos, após o limite, perderá fixo 6.000 

(seis mil) pontos.  

Exemplos:  

1,3 seg de atraso = 13 pontos perdidos  

0,4 seg de adianto = - 4 pontos perdidos  

 

6.12.1 - Serão declarados vencedores os concorrentes que 

ao final da prova obtiverem o menor número (ab-

soluto) de pontos perdidos, levando-se em conta 

os critérios de descarte N-i quando houver. 

 

6.13 - A não passagem por um PC será representada por quatro 

asteriscos (****) e será somada a pontuação máxima (6.000 

pontos) ao total e não poderá ser descartada N-i por etapa no 

dia. 
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6.14 - Os concorrentes que passarem mais de uma vez num mesmo 

PC, será considerado para efeito de pontuação, a primeira 

passagem no sentido correto do PC. 

  

6.15 - Caso chegue com mais de 30 (trinta) minutos de atraso 

o competidor será não classificado. 

  

6.16 - Qualquer PC de tempo poderá ser transformado em PC de 

roteiro, a critério do Diretor de Prova. 

  

6.18 - A apuração será feita com os seguintes critérios de 

descarte N-i por etapa do dia cumulativamente: 

  

6.18.1 - No critério N-i será descartado 5% (cinco por 

cento) dos PC válidos por etapa com no máximo 03 

(três) segundos (<= 03 seg.) de adianto e até 10 

(dez) minutos de atraso (< 10 min.). 

 

 

6.19 - Se por algum motivo o(s) equipamento(s) de coletas de 

dados não vier a funcionar, ou registrar menos de 30 (trinta) 

% do trajeto navegado da prova, desde que o erro na coleta 

não seja causado por interferência causada direta ou indire-

tamente pelo competidor ou seu veículo, o competidor terá a 

sua pontuação computada posteriormente da seguinte forma:  

Sua pontuação será a média com o arredondamento dos pontos 

por ele obtida nas demais provas do Campeonato, de acordo com 

as classificações alcançadas, sem os descartes previstos.  

Ex.:  

No 1º evento o competidor ficou em 3º. lugar conquistando 13 

pts.  

No 2º evento o equipamento apresentou falha e não registrou o 

trajeto.  

No 3º evento, 5º. lugar = 11 pts.  

No 4º evento, não participou = 0 pt.  

No 5º evento, 15º. lugar = 1 pt.  

Soma de pts = ( 13 + 11 + 0 + 1 ) / 4 = 6,25  

Pontos a serem computados no 2º evento = 06 pts. 

 

6.20 - Caso o(s) equipamento(s) de coletas de dados vier a 

falhar, mas registrar 30 % ou mais do trajeto navegado da 

prova, o competidor terá, desde que o erro na coleta não seja 

causado por interferência causada direta ou indiretamente pe-

lo competidor ou seu veículo, sua pontuação final definida 

pela média de pontos perdidos em cada PC da prova existente 

no trajeto computado pelo equipamento, utilizando-se o crité-

rio de N-i até o ponto onde existir o registro, fazendo-se o 

arredondamento somente ao final da multiplicação.  
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Ex.:  

O competidor teve 40 % do trajeto computado, com 30 PC’s re-

gistrados de um total de 80 PC’s válidos na prova.  

Aplica-se o critério de N-i no trajeto registrado no equipa-

mento.  

Divide-se a pontuação resultante obtida nos PC’s válidos e 

tem-se a média de pontos perdidos por PC.  

Este valor será multiplicado pelos outros PC’s válidos da 

prova. 

 

6.21 - Será colocada a disposição dos participantes, a lista-

gem de tempos reais de passagem, para a devida conferência, 

sempre 30 (trinta) minutos antes da declaração dos resultados 

ou entregue uma ficha individual com os dados de cada compe-

tidor. 

 

6.22 - Os PC’s serão fixados em no mínimo 120 e no máximo 180 

PC’s, para toda a prova, sendo proporcional ao tamanho de ca-

da etapa, podendo ter mais PC’s em uma etapa do que na outra, 

analisando o tamanho de cada etapa. 

6.23 - Os PC’s de roteiro poderão estar localizados nos tre-

chos de deslocamento. 

6.24 - PC de vistoria, no começo e durante a prova a critério 

do organizador para verificar bebidas alcoólicas nos veículos 

(OBRIGATORIO). 

 

6.25 - Não haverá PC’s de tempo em locais com média de velo-

cidade    menor ou igual a 14    km/h    para    categoria  

GRADUADOS / TURISMO / LIGHT e em vias pavimentadas, com alto 

fluxo de veículos. 

 

ARTIGO 7 – ENTREGA DE GPS 
7.1 - Todos os competidores ficam obrigados a entregar os GPS 

no máximo 30 (trinta) minutos após o horário ideal de chegada 

do competidor, não cumprido o prazo, será desclassificado. 

7.2 - O competidor deverá assinar um termo de responsabilida-

de, no momento da entrega do(s) equipamento(s) onde assume a 

total responsabilidade sobre o(s) mesmo(s). Caso o competidor 

não devolva o equipamento, em condições de funcionamento ao 

final do evento, independentemente do motivo (roubo, perda, 

danos propositais ou não, etc..) o mesmo deverá reembolsar o 

valor especificado no termo de responsabilidade para a orga-

nização em até no máximo 10 dias corridos após a realização 

do evento. Podendo também ser esse termo assinado junto com a 

ficha de inscrição. 
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ARTIGO 8 - VISTORIA TÉCNICA DE LARGADA 
8.1 - É obrigatória a existência de vistoria de largada, e 

que sejam eficientes nos itens de segurança, como (cinto de 

segurança, santo Antônio, extintor, macaco, triângulo, chave 

de roda, cinta de reboque e gancho), tipo de pneus, pneu de 

estepe do mesmo diâmetro dos demais, e se os ocupantes se fa-

zem uso ou levam bebidas alcoólicas. 

8.2 - Tipo de pneus a serem utilizados: Liberado na Categoria 

LIGHT/JEEP e nas demais categorias proibido uso de pneus 

agressivos. Liberado uso de pneus tipo MUD, AT. 

 

8.3 - As provas largarão aos sábados das 10:00hs até 18:00hs. 

 

8.4 - A duração da prova – no mínimo 03:30hs e no máximo 

05:30hs de duração total. 

 

8.5 - Neutro de 00:20hs e no máximo 00:30hs. 

 

ARTIGO 9 – INSCRIÇÕES E ORDEM DE LARGADA 
9.1 - O número de participantes das provas é livre.  

9.2 - A ordem de largada será por sorteio na primeira prova 

dos cinco primeiros inscritos de cada categoria e por classi-

ficação geral na prova anterior nas demais provas, os organi-

zadores das etapas anteriores largaram em terceiro, quarto e 

quinto lugares e assim sucessivamente. O jeep clube organiza-

dor ficara responsável pelo numeral, que será entregue até 30 

(trinta) minutos antes da largada. 

9.3 – É obrigatório no momento da largada que os integrantes 

do veículo estejam com a camiseta do evento, ficando o orga-

nizador responsável por entregar ou não a primeira folha da 

planilha com o deslocamento. 

9.4 - O Jeep Clube organizador só poderá recusar a inscrição 

de um participante, desde que apresente os motivos por es-

crito e assinado pelo diretor de prova. 

9.5 - Ao efetuar a ficha de inscrição, os participantes reco-

nhecem e aceitam automaticamente as exigências presentes no 

regulamento da copa. 

9.6 - O local para as inscrições deverá estar aberto a partir 

das 09:00 hs da manhã de sábado, ou pelo menos 04:00hs antes 

da largada, sendo que o pessoal da Cronometragem (BORAZO’S) 

também deverá estar presente. 
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9.7 - As inscrições deverão ser feitas pela Internet OBRIGA-

TORIAMENTE para os participantes da copa e seu pagamento de-

verá ser efetuado até sábado dia da prova no valor de R$ 

350,00 para piloto e navegador, zequinhas deverão ser cobra-

dos a parte. 

9.8 - Inscrições pela Internet deverão ser feitas até a sex-

ta-feira anterior ao dia do RALLY no máximo até o meio dia. 

9.9 - Será cobrado da cidade organizadora do evento o valor 

de R$500,00 de cada cidade organizadora do evento e será re-

passado para a organização da copa, para o custeio e premia-

ção sendo adesivos, manutenção do site e hospedagem, troféus, 

demais gastos deverão se aprovado pelas cidades organizadoras 

da copa 2018. 

 

9.10 - O competidor ranqueado que não efetuar sua inscrição 

na internet até sexta feira ao meio dia anterior ao evento, 

perde o direito a largada pelo resultado da prova anterior, 

largando por ultimo da categoria. 

 

9.11 - O intervalo de largada deve constar no regulamento da 

prova, devendo ser analisadas as suas características, procu-

rando evitar congestionamentos, não podendo ser inferior a 05 

minutos obrigatoriamente. 

 

ARTIGO 10 - DAS AUTORIDADES DA PROVA  
10.1 - O Diretor de prova tem o direito de excluir da etapa, 

os competidores que não se enquadrarem no regulamento geral 

da copa e da prova. 

10.2 - Autoridades da prova: Diretor da Prova, Diretor de 

Eventos e o Júri da Copa. 

10.3 - A comissão organizadora de cada prova deverá ser com-

posta por sócios do Jeep Clube organizador da etapa. 

 

 

ARTIGO 11 - DEVERES DOS COMPETIDORES 
11.1 - Respeitar as Leis de trânsito e manter a conduta de 

respeito com quer que seja durante a copa. 

11.2 - Manter o espírito de esportividade e competitividade 

durante as provas. 

11.3 - É dever de todos os competidores, conhecer e respeitar 

os itens do Regulamento Geral da Copa, Manter o companheiris-

mo e solidariedade entre os seus concorrentes, antes, durante 

e depois da competição. 

 



  

 

 
8 

11.4 - Reclamações, somente com as pessoas habilitadas para 

isso. Ou seja, o diretor de prova e diretor de eventos. 

 

ARTIGO 12 – VISTORIA  
12.1 - Os participantes deverão se apresentar, pelo menos 

02:00 horas antes do início da prova ou logo após a sua ins-

crição na prova. 

  

12.2 - Obrigatório PC de vistoria especial durante a prova, 

com tempo de neutralizado adequado, para vistoria de bebidas 

alcoólicas no veículo, caso afirmativo o veículo não poderá 

continuar na prova e será desclassificado. 

 

ARTIGO 13 - ÍTENS OBRIGATÓRIOS NA VITORIA  
13.1 - São de obrigatoriedade os seguintes itens nos veículos 

e a sua falta implica em desclassificação: 

13.1.1) Número de identificação 

13.1.2) Santo Antônio, gaiola ou teto rígido; 

13.1.3) Cinto de segurança para todos os ocupantes; 

13.1.4) Pneu de estepe; 

13.1.5) Extintor de incêndio, triângulo, macaco, chave de 

roda, cinta reboque, gancho, sinalização, farol, 

luz de freio, setas. (falta de cada item); 

13.1.6) Capacetes regulamentados pelo In-metro, dispensa-

do para veículos com capota rígida; 

13.1.7) Sem vistoria. 

 

13.2 - O vistoriador observará documentação e os itens de se-

gurança obrigatórios conforme o regulamento da prova. 

  

13.3 - Fica a critério do PC vistoriador, permitir ou não a 

continuidade do veículo na prova, caso entenda não haver con-

dições de segurança. 

 

ARTIGO 14 - PLANILHAS 
14.1 - A organização do Rally deverá entregar a planilha, na 

segunda feira antes da prova, para a apuração dispor da ficha 

técnica e o smart-memo da TOTEM. 

 

14.2 - A planilha completa deverá ser entregue aos competido-

res durante a vistoria primária, devidamente calculada, e es-

ta será o comprovante de vistoria. Se não passar não tem pla-

nilha. O DESLOCAMENTO DEVERÁ ESTAR INCLUSO NA PLANILHA. 

 

14.3 - Numeração das páginas, distância dos trechos e deslo-

camentos, tempo de neutralizados, tempos de deslocamentos, 

medidas dos trechos, nome do Diretor de Prova e Diretor de 
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Eventos e telefones para contatos em casos de emergências 

conforme planilhas padrão de Rally. 

 

14.4 – Obrigatório na planilha constar três médias de veloci-

dade, uma media para categoria GRADUADO, outra media para ca-

tegoria SENIOR/JUNIOR e uma média para CHUVA. 

 

14.5 – Obrigatório constar na planilha onde inicia cada etapa 

da prova, ou seja, inicio da segunda etapa e inicio da ter-

ceira etapa, sempre existindo um neutralizado de no máximo 5 

(cinco) minutos ou deslocamento. 

 

ARTIGO 15 - IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS 
Será através do numeral fornecido pelo jeep clube organizador 

será afixado no centro superior do pára-brisa dianteiro ou 

nas portas laterais (a critério da organização da prova) com 

números na cor branca e fundo preto, de 15 cm de altura (di-

anteiro/traseiro). 

 

ARTIGO 16 - ALTERAÇÃO DE ROTEIRO 
No caso de algum imprevisto, (rio cheio, queda de barreira, 

ponte, etc.) que impossibilite a passagem ou provoque alguma 

alteração de roteiro, a organização da prova indicará o me-

lhor caminho a seguir. Fica PROIBIDO invadir propriedades 

particulares, sob pena de desclassificação do RALLY e da CO-

PA. Além do mesmo assumir ser responsabilizado sobre o dano 

causado. 

 

ARTIGO 17 - ALTERAÇÃO DA PROVA 
17.1 - Em caso de mudança de horário por força maior ou ou-

tros motivos, os diretores deverão comunicar imediatamente a 

todos os competidores e reunirá o júri da copa para quaisquer 

decisões a respeito. 

 

17.2 - Se por motivo de força maior ou segurança, a prova não 

puder ser realizada, os organizadores bem como os patrocina-

dores do evento, não serão obrigados a nenhum tipo de indeni-

zação. 

 

ARTIGO 18 - APOIO 
18.1 - Apoio é livre entre os participantes e equipes, porém 

não é permitida a substituição do veículo durante a prova. 

(sob pena de desclassificação). 

18.2 - A Organização da prova é responsável, obrigatoriamen-

te, a rebocar o veículo até o local de largada, no dia da 

prova. 
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ARTIGO 19 - DIVULGAÇÃO, RESULTADO E PREMIAÇÃO 
19.1 - O Jeep Clube organizador da prova, deve ter um serviço 

de divulgação da prova, enviando os convites a todos os par-

ticipantes e a imprensa especializada. 

 

19.2 - Se levarmos em conta a dificuldade que é de fazer a 

apuração, dos resultados e de divulgá-los com segurança, en-

tão será o seguinte: 

 

19.3 - No máximo de 01:00 hora após o horário ideal de chega-

da do último competidor, com um espaço de 00:15 minutos, para 

que haja o recebimento de recursos em 1ª instância, que será 

por escrito e com pagamento da taxa no valor de R$ 300,00, e 

em caso de ser deferido, o valor da taxa será reembolsado, 

com mais 00:15 minutos para o seu julgamento.   

19.4 – Para subir no podium é obrigatório que o competidor 

esteja com a camiseta do evento, tanto piloto como navegador.  

O ranking da prova deverá, obrigatoriamente, ser divulgado, 

via internet, até na quarta-feira posterior à prova. 

 

19.5 - No final da copa, a organização, com os recursos de 

cada etapa, dará aos primeiros de cada categoria do campeona-

to (piloto e navegador) o troféu referente à sua classifica-

ção, estas contribuições feitas pelos Jeep Clubes organizado-

res de etapas, poderão sofrer alteração no valor, caso esta 

seja sua necessidade, se os recursos arrecadados não forem 

suficientes, com aprovação de todos os clubes participantes 

do Júri da copa. 

 

19.6 - A escolha dos troféus do campeonato final será de res-

ponsabilidade do diretor da copa, sendo a premiação 5 (cinco) 

primeiros colocados da categoria GRADUADOS (piloto e navega-

dor), os 5 (cinco) primeiros da colocados da categoria TURIS-

MO (piloto e navegador), 5 (cinco) primeiros colocados da ca-

tegoria LIGHT (piloto e navegador) e os 3 (três) primeiros 

colocados da sub-categoria JEEP. 

 

19.7 - O jeep clube organizador da etapa, deverá divulgar o 

local apropriado para as inscrições. 

 

ARTIGO 20 – COMPOSIÇÃO E DESEMPATE DA PROVA 
20.1 – A prova será composta por três etapas, sendo etapa A e 

etapa B. 

 

20.2 – Para determinar o vencedor de cada prova será conside-

rada a soma dos pontos perdidos de cada etapa, após a aplica-

ção dos descartes. 
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20.3 - Em caso de empate na soma dos pontos perdidos será de-

clarada vencedora a dupla com o menor número de pontos perdi-

dos (excluindo-se todos os critérios de descartes). Persis-

tindo o empate será vencedor quem tiver maior numero de PCs 

zerados. Persistindo o empate será vencedor quem tiver maior 

número de PCs com 01 ponto e assim por diante. Persistindo o 

empate será vencedor quem perder menos pontos PC a PC do úl-

timo ao primeiro PC sequencialmente. Ainda havendo empate se-

rá vencedor quem largou atrás.  

Para determinar o vencedor de cada evento será considerada a 

soma dos pontos perdidos de cada prova, após a aplicação dos 

descartes.  

Em caso de empate na soma dos pontos perdidos será declarada 

vencedora a dupla com o menor número de pontos perdidos (ex-

cluindo-se todos os critérios de descartes) na soma das 02 

(duas) provas. Persistindo o empate será declarada vencedora 

a dupla com a melhor classificação na 2ª (segunda) prova do 

dia.  

No caso de cancelamento de uma das provas do evento, será 

considerado vencedor do evento o vencedor da única prova vá-

lida.  

 

20.4 - A entrega dos troféus será imediata após divulgação 

dos resultados. 

 

ARTIGO 21 - PROVAS COM PLANILHAS 
21.1 - As planilhas serão sempre do tamanho A4 (210mm x 

297mm) preferencialmente encadernada em sistema de bloco ou 

A5 (149mm x 216mm), formato padrão TOTEM. As informações se-

rão sempre dispostas em linhas e colunas. 

  

21.2 - Para levantamento da metragem da prova recomenda-se 

que toda vez que a equipe, verifique a constante (W), no tre-

cho de aferição. 

 

21.3 - E que o levantamento da metragem seja utilizado o odô-

metro do veículo aferidor, na posição METRO EM METRO. O ponto 

de referencia no veículo será sempre a coluna do pára-brisa 

do veículo. Desde que o veículo esteja em movimento. 

 

21.4 - Os pontos a serem considerados como referencia, na 

trilha, deverão sempre ser o mais precisos e curtos ( Ex.: 

postes, arvores, lombada, etc.), pontos de referencia exten-

sos ( Ex.: pontes, portões, muros, campos de futebol e etc.), 

deverá ser considerado como referencia para metragem, o iní-

cio dos mesmos em relação ao sentido que estamos seguindo com 

o veículo; Por fim, todo o intercruzamento de ruas, será to-
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mado como referencia uma linha imaginária que une o meio fio 

da calçada da rua a ser cruzada. 

 

21.5 - Para o posicionamento dos PC’s, a metragem será de 1 

em 1 metro e terá como ponto inicial à última referencia 

constante na planilha, antes do mesmo. 

 

21.6 - A simbologia da planilha deverá ser simples e clara, 

procurando mostrar apenas o necessário à identificação do ro-

teiro. 

 

21.7 - No símbolo usado “bolinha” deverá estar sempre na po-

sição inferior do diagrama. O sentido da seta será sempre de 

baixo para cima. 

 

ARTIGO 22 - IDENTIFICAÇÃO DO TRAJETO POR BANDEIRAS 
22.1 - Quando houver dificuldade de planilhamento em um de-

terminado trecho, ele poderá ser demarcado por estacas ou ar-

vores pintadas com tintas à cal, ou outro meio que facilite a 

informação ao competidor. E terão as dimensões que sejam vi-

síveis aos participantes, as quais deverão ser colocadas sem-

pre que possível aberta a uma distância do solo entre 0,30cm 

e 1,80m. 

 

22.3 - As bandeiras obedecerão ao seguinte código de cores: 

22.3.1 - Bandeira Vermelha: Perigo deverá ser colocada em 

locais de alto risco para o competidor. 

22.3.2 - Bandeira Amarela ou Laranja: indicam o sentido a 

ser tomado (siga as bandeiras). 

 

22.4 - A organização da prova não se responsabiliza, pela 

permanência das bandeiras nos lugares onde foram fixadas. 

Quando não houver bandeiras siga a estrada, caminho ou trilha 

principal. 

 

ARTIGO 23 - INDICAÇÃO QUILOMÉTRICAS 
23.1 - As medidas serão sempre em km, com divisão de 1m (me-

tro em metro), que é a indicação da referencia procurada. Não 

a bolinha. 

 

23.2 - O trecho de aferição deverá ser em linha reta, e terá 

o mínimo de 1.151 metros. E este trecho não fará parte da 

prova. 

 

23.3 - As distâncias entre as referencias não devem ser muito 

longas para evitar acúmulo de erro no odômetro, sendo no má-

ximo de 5,00 km. 
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ARTIGO 24 - VELOCIDADES 
24.1 - As velocidades serão indicadas em km/h. 

 

24.2 - Deverá existir duas médias de velocidade na planilha, 

sendo que a média A, exclusivamente para categoria GRADUADO, 

média B, TURISMO / LIGHT. 

 

24.3 - Em hipótese alguma a velocidade média será superior a 

70km/h, respeitadas as Leis de transito (estradas vicinais de 

no máximo 45 km/h). 

 

 

 

 

ARTIGO 25 - VELOCIDADE MÁXIMA (RADAR)  
25.1 - Poderá haver controle de velocidade máxima em qualquer 

trecho da prova, os limites quando estabelecidos, serão di-

vulgados no briefing oficial do evento e / ou constarão no 

Livro de Bordo (planilha).  

 

25.2 – Haverá uma tolerância de 10% na velocidade máxima es-

tabelecida e dentro da faixa de tolerância será aplicada a 

penalidade de 1.000 (um mil) pontos, apenas para quem perma-

necer mais de 10 (dez) segundos acima da velocidade máxima.  

 

25.3 - Caso seja constatado que um competidor utilizou-se do 

limite de tolerância e tempo elencados no item 22.2 de manei-

ra proposital, ou seja, abaixando a velocidade antes de serem 

alcançados os 10 segundos, retornando a subir para dentro do 

limite de tolerância logo depois, ao mesmo será aplicada a 

penalidade de 1.000 (um mil) pontos. 

 

25.4 - Cada vez que um competidor se mantiver acima da velo-

cidade máxima estabelecida no trecho somada a tolerância de 

10% implicará em uma penalidade cumulativa de 1.000 (um mil) 

pontos, independentemente do tempo de permanência. 

  

25.5 - A terceira penalidade de velocidade máxima de um com-

petidor no mesmo evento implicará em sua desclassificação au-

tomática.  

 

ARTIGO 26 - EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO 
26.1 - Será permitido o uso de acessórios, equipamentos de 

navegação, cronômetros, odômetros digitais, parciais. (Ex.: 

TOTEM, HP-Pass, Compass, Etc.), sendo obrigatório o uso nas 

categorias GRADUADOS. 
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26.2 - Na categoria SENIOR/JUNIOR os competidores poderão 

participar com qualquer tipo recurso de navegação. 

 

26.3 - Será permitido o uso de rádio comunicador, somente VHF 

na frequência da organização sendo 155,600mhz. 

 

ARTIGO 27 - PENALIDADES E PUNIÇÕES 
27.1 - Serão aplicadas as penalidades e punições a todos os 

competidores inscritos na prova, que são os seguintes: 

27.1.1 - Desrespeito às leis de transito 

➔ 3.000 pontos. 

27.1.2 - Manobras desleais com outro concorrente 

➔ Desclassificação. 

27.1.3 - Pilotagem perigosa 

➔ 6.000 pontos. 

27.1.4 - Pilotagem perigosa 

➔ 6.000 pontos. 

27.1.5 - Informações falsas na ficha de inscrição 

➔ Desclassificação. 

27.1.6 - Não respeitar a ordem de chegada nos PC’s 

➔ 3.000 pontos. 

27.1.7 - Alteração ou ignorar os adesivos de 

patrocinadores da prova  

➔ 3.000 pontos. 

27.1.8 - Deixar de fechar colchetes/porteiras 

(instrução da planilha) 

➔ 6.000 pontos. 

27.1.9 - Transportar bebidas alcoólicas e estar embriaga-

do 

➔ Desclassificação. 

27.1.10- Retirar sinalização da trilha 

➔ Desclassificação. 

27.1.11- Não usar capacete ou cinto de segurança 

durante a prova 

➔ 6.000 pontos por etapa. 

27.1.12- Desrespeitar organizadores de prova 

➔ 6.000 pontos. 

27.1.13- Pico de Controle de Radar 

➔ 1.000 pontos por pico. 

 

ARTIGO 28 - PROTESTOS E RECURSOS 
28.1 - Poderão ser interpostos protestos junto ao Diretor da 

prova em 1ª instância (por escrito) de acordo com o horário 

constante na performance de passagem, por parte dos interes-

sados, estes deverão deferir ou indeferir dentro do prazo má-

ximo de 15 minutos. 
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28.2 - Em 2ª instância os recursos serão juntos ao júri da 

copa. (até 1º dia útil após a prova) 

 

28.3 - Para interpor protesto em 1ª instância (diretor de 

prova/comissão organizadora), o participante deverá efetuar o 

recurso no verso de seu relatório de passagens no prazo con-

forme determina o regulamento da copa, devendo ser recolhida 

uma taxa no valor de R$ 350,00. 

 

28.4 - Para interpor recurso em 2ª instância, (Júri da Copa), 

será feito o protesto e explicação verbal. Devendo ser reco-

lhida a taxa no valor de R$ 700,00. 

 

ARTIGO 29 - AUTORIDADES DA PROVA 
29.1 - Diretor de Prova; Tem como atribuições fazer com que 

os seus auxiliares, participantes e demais pessoas cumpram 

com as normas do Clube durante a realização da prova. Quando 

existir protestos por escrito de participantes, que não esti-

verem enquadrados no regulamento da prova ou da copa, os mes-

mos deverão ser encaminhados para o Júri da Copa. 

 

29.2 - Diretor de Eventos; Tem como atribuições auxiliar o 

Diretor de Prova nos quesitos que forem relacionados ao even-

to como um todo, exceto ao que se referir ao levantamento da 

prova, planilhas, PC´s, etc.  

 

29.3 - Júri da Prova; Será formado por um (1) membros de cada 

Jeep Clube organizador da Copa, votando todos o membro do Jú-

ri. Especificado na planilha da prova da cidade organizadora. 

 

29.4 - Caso o representante oficial do Júri da Copa, não pu-

der estar presente na etapa, deverá ser nomeado seu substitu-

to que terá poderes para representar o clube de forma ofici-

al. 

 

ARTIGO 30 - PONTUAÇÃO DA ETAPA 
30.1 - Será válida a pontuação dos competidores na etapa, 

conforme artigo 20.2. 

 

30.2 - Não haverá número mínimo de participantes para que a 

prova seja válida e a pontuação computada aos participantes. 

 

30.3 - A pontuação dos pilotos e navegadores será por etapa 

conforme segue abaixo: 

1º lugar – 17 pontos    08º lugar – 07 pontos  

2º lugar – 15 pontos    09º lugar – 06 pontos  

3º lugar – 13 pontos    10º lugar – 05 pontos  

4º lugar – 11 pontos    11º lugar – 04 pontos  

5º lugar – 10 pontos    12º lugar – 03 pontos 
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6º lugar – 09 pontos    13º lugar – 02 pontos 

7º lugar – 08 pontos    14º lugar – 01 ponto 

 

 

 

 

ARTIGO 31 - CLASSIFICAÇÃO GERAL NA COPA 
31.1 - A pontuação dos pilotos e navegadores será por etapa 

para composição do ranking conforme segue abaixo: 

1º lugar – 17 pontos    08º lugar – 07 pontos  

2º lugar – 15 pontos    09º lugar – 06 pontos  

3º lugar – 13 pontos    10º lugar – 05 pontos  

4º lugar – 11 pontos    11º lugar – 04 pontos  

5º lugar – 10 pontos    12º lugar – 03 pontos 

6º lugar – 09 pontos    13º lugar – 02 pontos 

7º lugar – 08 pontos    14º lugar – 01 ponto 

 

31.2 - Os pilotos e navegadores que forem membros da comissão 

organizadora da prova, com relação de nomes passados pelo Di-

retor de Prova à apuração (Borazo’s), receberão pontuação de 

3º lugar equivalente à 26 (vinte e seis) pontos válidos para 

a pontuação geral da Copa, sendo 13 (treze) por cada etapa. 

Os pilotos e navegadores somente contarão pontos pela organi-

zação de uma prova, desde que façam a opção pela cidade orga-

nizadora na inscrição para copa e realmente se faça presente 

no dia da prova organizadora e cumpra demais obrigações im-

postas pelo diretor de prova.  

  

31.3 - Haverá descarte de 02 (duas) etapa, participado ou não 

participado. 

 

31.4 - Serão consagrados Campeões, os pilotos e navegadores 

que somarem a maior pontuação, que poderão ser de cidades di-

ferentes, pois tanto o piloto quanto o navegador durante a 

Copa podem ser trocados. Sem que haja perda de pontos. 

 

31.6 - Havendo empate entre dois ou mais participante, vence-

rá o que ao longo da copa obtiver o maior número de 1º luga-

res. E se persistir o empate, vencerá aquele que obteve o 

maior número de vezes o 2º lugares, e assim sucessivamente. 

 

31.7 – Persistindo o empate será consagrado Campeão o piloto 

e navegador que fizerem melhor pontuação na última etapa.   

 

31.8 - Os resultados das provas, bem como a classificação da 

Copa por categoria, deverão estar no site oficial da COPA 

IGUAÇU até na quarta-feira posterior à prova. 

 

ARTIGO 32 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
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32.1 - Os casos omissos a este regulamento ou quaisquer ou-

tras dúvidas que possam surgir em relação a este regulamento, 

serão julgadas pelas Autoridades da prova em 1ª instância e 

pelo Júri da Copa em 2ª instância. 

 

32.2 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE: Alguns trechos da Copa Iguaçu 

4x4 Scherer serão feitos no interior de propriedades particu-

lares. Portanto, dependerá do comportamento de cada partici-

pante a imagem que a prova trará aos moradores, proprietários 

e curiosos. Colabore para que o rally seja um esporte sadio e 

de alto nível, para que sempre seja possível contarmos com 

boas trilhas e angariar a simpatia do público para os próxi-

mos eventos. 

 

32.3 – Para confecção das camisetas de cada etapa a cidade 

organizadora providenciará os logo tipos dos apoiadores para 

constar nas costas parte inferior da camiseta do evento, com 

no máximo 20 dias de antecedência da data da realização da 

etapa.  

 

 

CALENDÁRIO 2019 

 

Prova Data Cidade 
   

1ª 13/04/2019 UMUARAMA – WILLIAN MELO 
   

2ª 08/06/2019 GUARAPUAVA – ARTHUR GUBERT 
   

3ª 
 

4ª 
 

5ª 
 

 

27/07/2019 
 

28/09/2019 
 

30/11/2019 
 

 

MAL RONDON – EDEGAR DECKER 
 

CASCAVEL – SILVANO TABORDA 
 

FOZ DO IGUAÇU – LEONARDO QUINHONEZ 

 


