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ADENDO 02 

 
 
ARTIGO 9º - EVENTO, PROVA E PCs 
Alterações: Revisão do item 9.11  

 

9.11 – Qualquer imprevisto ou obstáculo(s) encontrado(s) é de responsabilidade do 

competidor transpor, devendo este, se for o caso, encontrar caminhos alternativos 

para dar continuidade na prova, mantendo-se os tempos originais, sem qualquer 

alteração. 

 

Todavia, em caso de obstrução da pista, que prejudique mais de 30% (trinta por 

cento) da categoria, a Organização poderá usar um dos seguintes recursos:  

 

a) Inserir um trecho neutralizado na planilha dos concorrentes afetados pela 

obstrução. Este neutro será informado pelo Diretor de Prova, pelos Comissários 

Desportivos ou pelo Fiscal da prova devidamente identificado no local da 

obstrução. O concorrente deverá assinar a lista de passagem no mesmo local 

onde confirmará a informação recebida;  
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b) Aumentar o critério de descarte (N-i), onde o valor de “i” será definido pela 

Organização, com a anuência dos Comissários Desportivos;  

c) Transformar alguns dos PCs subsequentes à obstrução para PCs de passagem, 

com a anuência dos Comissários Desportivos. 

 

9.11.1 – Em casos extremos, onde a obstrução vier a prejudicar mais de 60% (sessenta 

por cento) da categoria, a Organização poderá decidir por uma relargada. Esta 

condição NÃO É OBRIGATÓRIA e a decisão é única e exclusiva do Diretor de Prova que 

autorizará ou não mediante a análise da situação. 

 

9.11.2 – Em caso de uma relargada, se faz necessário a presença de um membro da 

organização que deverá coletar a assinatura dos competidores na ficha de passagem. 

 

9.11.3 – A relargada poderá ser concedida a todos os veículos prejudicados, inclusive 

aqueles que foram considerados como fato gerador da obstrução (Ex.: primeiro veículo 

a atolar). Entretanto só poderão relargar os veículos que apresentem as condições 

mínimas para a continuidade na prova e esta avaliação será feita pelo membro da 

organização presente. 

 

9.11.4 – Não serão aceitos nenhum tipo de imagem ou vídeo para fins de justificativa 

de uma relargada. Esta é uma condição extrema, cuja decisão é restrita ao diretor de 

prova. 

 

9.11.5 – No caso onde algum competidor decidir solidariamente por ajudar um outro 

(Ex.: parar para desatolar um outro veículo ou desobstruir a via), a organização 

entende que esta decisão se deu por conta e risco do mesmo, não sendo esta atitude 

passível de uma relargada. 

IMPORTANTE: Tal condição não se aplica em casos onde a parada aconteceu para 

socorro de vítimas de acidentes. Para este caso, serão aplicados os critérios do CDA. 

 

 

 

Este ADENDO foi aprovado pela Federação Pernambucana de Automobilismo e 

Publicado: 

 

Recife, 08 de setembro de 2017. 

Carlos Teixeira 

Presidente 


