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Calango Trophy 2010

Adendo I ao Regulamento Geral do Calango Trophy 2010
Complementando o Artigo 29 do Regulamento Geral do Calango Trophy, que discorre sobre a
presença das equipes na Largada Promocional e Vistoria, respectivamente nos dias quatro e nove de
dezembro de 2010, são definições para a Largada Promocional.
Artigo 1.
A Largada Promocional terá início pontualmente às dez horas do dia quatro de
dezembro de 2010 na Brasal Veículos – Sia Trecho 1 número 555, momento e local no qual será
realizado o briefing para explanação dos critérios de classificação da Largada Promocional.
Artigo 2.
A Largada Promocional definirá apenas a ordem de classificação na primeira prova
do Calango Trophy 2010 a ser iniciada no dia dez de dezembro de 2010. Portanto, não serão
computados pontos para a competição.
Artigo 3.
As equipes deverão comparecer com pelo menos dois membros e um veículo dos
constantes na ficha de inscrição da competição. A equipe poderá comparecer por completo.
Artigo 4.
Os equipamentos obrigatórios para a Largada Promocional são os descritos no
Artigo 37, inciso I e no Artigo 39, que descrevem os itens obrigatórios do CTB e capacete para os
membros da equipe.
Artigo 5.
As equipes inscritas advindas fora do Distrito Federal estão dispensadas do
comparecimento à Largada Promocional. A definição de sua classificação para a primeira prova do
dia 10 de dezembro de 2010 se dará mediante sorteio no briefing imediatamente antes da primeira
prova, realizado entre as equipes de fora do Distrito Federal.
Artigo 6.
O não comparecimento de equipe inscrita deverá ser previamente comunicado a
Direção de Prova do Calango Trophy até o dia três de dezembro de 2010 por meio de documento
assinado por um membro da equipe e entregue na secretaria do Jeep Clube de Brasília durante seu
período de funcionamento. Independente da comunicação acima, o não comparecimento resultará
em sua automática classificação em último lugar na ordem de largada da primeira prova da
competição.
Brasília, 2 de dezembro de 2010.
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