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Mitsubishi Motorsports – Sete Lagoas / MG 
 

Regulamento Particular da Prova  
 

5ª Etapa do Mitsubishi Motorsports Sudeste 2011 
 

29 e 30 de Julho de 2011 
 

 
1. Disposições Gerais 
O Mitsubishi Motorsports – Sete Lagoas será organizado conforme o Código 
Desportivo Internacional (CDI) e Código Desportivo do Automobilismo (CDA), 
Regulamento Geral Rally Cross Country de Regularidade 2011, Regulamento 
Mitsubishi Motorsports Regularidade 2011, este regulamento particular e respectivos 
adendos. 
 
2. Entidades e Autoridades da Prova 
Presidente CBA: Cleyton Tadeu Correia Pinteiro 
Presidente CNR: Djalma de Faria Neves 
Presidente FMA: Pedro Sereno de Mattos 
Comissário Desportivo CBA: a designar 
Comissários  FMA:  a designar 
Diretor de Prova: Lourival Roldan 
Diretores Adjuntos: Isac Pinto, Walter Vieira e Ivan Bertagna 
Diretor de Cronometragem: Marcos Facury 
Diretor de Apuração: Alex Kolling 
Organização técnica: RallyeTec – responsável : Lourival Roldan 
Secretaria de Prova: Fernando Grisólia 
Promoção / Realização: Mitsubishi Motors (MMC Automotores do Brasil Ltda)  
– Responsável: Detlef Altwig – gerente de eventos 
Cronometragem e Apuração: Totem Apuração e Cronometragem –Alex Kolling 
 
3. Categorias, ordem de largada, taxa de inscrição e premiação 
Categorias serão conforme o Regulamento Mitsubishi Motorsports Regularidade 
2011: Graduados, Turismo e Turismo Light. A largada das categorias será nesta 
seqüência. A ordem de largada dos inscritos será definida conforme o regulamento 
Mitsubishi Motorsports 2011 e adendos em função da ordem de classificação da 
etapa anterior e campeonato. Para os que não participaram do campeonato, não se 
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inscreveram pelo site ou não tem pontuação, será de acordo com a ordem de 
retirada do kit de inscrição na sexta-feira, véspera da prova. A taxa de inscrição será 
de 30 kg de alimentos não perecíveis, mais 6 kits de higiene (sabonete ou 
pasta/escova de dentes) por veículo. 
A premiação será com troféus do 1º ao 5º colocados para cada categoria, um para o 
piloto e outro para navegador. Não haverá troféus de Zequinha. 
 
 
4. Número de ocupantes por veículo 
 
Graduados: apenas piloto e navegador 
Turismo: piloto, navegador e até mais 3 acompanhantes (zequinhas) 
Turismo Light: piloto, navegador e até mais 3 acompanhantes 
 
5. Percurso  
A prova terá uma quilometragem entre 180 a 200 km p/ Graduado, entre 160-190km 
para Turismo e 140-150 km para Turismo Light. Haverá um neutralizado para lanche 
e banheiros em local a ser definido, próximo ao meio da prova. O rally largará do 
Shopping Sete Lagoas, município de Sete Lagoas. Percurso a ser definido. 
   
6. Programação 
 
18/07/11 - Divulgação do regulamento particular 
 
18/07/11 - Abertura das inscrições através do site www.mitsubishimotors.com.br, 
com limite de 250 vagas. As inscrições se encerrarão automaticamente quando o 
limite for atingido. 
 
28/07/11 - quinta-feira - 18:00h – Encerramento das inscrições ou quando for 
atingido o limite de 250 veículos, o que acontecer primeiro. 
 
29/07/11 - sexta-feira – Águas do Treme Lake Resort – Sete Lagoas - MG 
 

• 17:00h – Abertura da secretaria de prova e recebimento de alimentos 
• 18:00h – Início da vistoria de veículos 
• 19:30h – Briefing para as categorias Graduados e Turismo 
• 20:30h – Aula de navegação para as categorias Turismo e Turismo Light 
• 22:00h – Fechamento da secretaria de prova  
• 22:00h – Encerramento da vistoria dos veículos 
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30/07/11 - sábado - Largada – Shopping Sete Lagoas – Mun. Sete Lagoas - MG 

• 07:30h – Início da distribuição de planilhas – Categoria Graduados 
• 08:00h – Início da distribuição de planilhas – Categoria Turismo 
• 08:01h – Largada do carro nº 01 – Categoria Graduados 
• 09:00h – Início da distribuição de planilhas – Categoria Turismo Light 
• 09:01h – Largada prevista para o primeiro carro da Categoria Turismo* 
• 10:01h – Largada prevista para o primeiro carro da Categoria Turismo Light* 

*(Horários sujeitos a alteração em função do número de inscritos por 
categoria) 

 
30/07/11 - sábado - Chegada – Águas do Treme Lake Resort 

• 13:30h – Previsão de chegada do primeiro carro 
• 14:00h – Início do almoço ( 2 convites por carro, R$ 65,00 / pessoa para 

convites adicionais) 
• 16:30h -  previsão da chegada do ultimo carro 
• 17:00h – Início previsto da premiação  

 
7. Patrocinadores 
 
A lista das empresas patrocinadoras do Mitsubishi Motorsports 2011 se encontra no 
site www.mitsubishimotors.com.br  assim como seus respectivos ramos de atuação. 
Nenhum inscrito no Mitsubishi Motorsports poderá exibir marcas conflitantes com os 
patrocinadores oficiais da prova em seus carros sob pena de serem proibidos de 
largar e nem em seus uniformes sob pena de não receberem a premiação da etapa. 
 
 
Sete Lagoas, MG, 18/07/2011 
 
Lourival Roldan 
Diretor de Prova 
roldan@rallye.com.br 
 


