FPM Rally Interlagos
Regulamento
Funcionamento : Os participantes efetuam diversos treinos classificatórios durante o
dia, e ao final serão classificados os melhores tempos de 35 pilotos para a participação
no Rally.
Categorias: 3 categorias 1000cc , 600 cc. e motos de 250 a 500 cc
Uma categoria é caracterizada coma participação de no mínimo 6 participantes.
Caso uma categoria não esteja formada pelo numero mínimo, seus participantes poderão
se alçados para a categoria superior, desde que seus tempos sejam compatíveis.
Premiação : Serão entregues troféus aos 5 primeiros de cada categoria
Objetivo do Rally : dar o numero de voltas especificado para a categoria no menor
tempo, sendo a classificação feita pelo numero de voltas versus menor tempo.
Bandeira Vermelha : Se durante a competição seja necessário sua paralisação por
bandeira vermelha, e o numero de voltas do líder for inferior a 75% do numero de voltas
estipulado , nova largada será efetuada, e este novo resultado será somado ao anterior
para que tenhamos o resultado final.
Não haverá largada, os pilotos classificados para o Rally, sairão do Box um a um com
intervalos regulares, deverão efetuar uma volta de aquecimento, e terão seu tempo
aberto na passagem pela torre de cronometragem individualmente, podendo andar de
maneira confortável sem a disputa de colocação pela prova, visto que ninguém sabe o
tempo de seu concorrente, que poderá ter largado bem atrás.
Sua equipe de apoio poderá dar instruções através de placas no Pit Lane , para orientar
melhor o competidor.
Dependendo do numero de pilotos que largarão no Rally, não haverá bandeira
quadriculada ao piloto ponteiro quando este completar seu numero de voltas da prova, o
resultado será calculado sempre no numero de voltas estipulado, mesmo que alguns
tenham dado uma volta a mais. Este controle será feito através de placas de 2 e 1 voltas
para o final.
As equipes poderão acompanhar as posições através de seus smartfones no site oficial
da cronometragem.
Demais características seguem o Regulamento oficial FPM

