DESAFIO DE ARRANCADA 2021
Regulamento para participação
Atualizado em 08 de setembro de 2021

1. O QUE É:
É o regulamento que define as normas para participação e premiação do Desafio Mega
Space de Arrancada.
2. COMO PARTICIPAR
2.1. Ao chegar ao Mega Space, o participante deverá estacionar o veículo e dirigir-se ao
“Caixa” para pagar a taxa de cadastro para participação no Desafio Mega Space de Arrancada.
2.2. Dirigir-se ao setor de “Inscrição”.
2.3. Apresentar os documentos necessários (carteira de motorista, dentro do período de
validade, e documento do veículo no qual participará do Desafio Mega Space de Arrancada),
para efetuar o seu cadastramento e o cadastramento do veículo.
2.4. Colocar a pulseira de identificação do participante (motorista), no pulso esquerdo.
2.5. Conduzir-se, com o veículo, para a entrada da pista de arrancada, onde o veículo será
vistoriado. Fica a critério do funcionário da “vistoria”, liberar ou não o veículo para par ticipar
do “Desafio Mega Space de Arrancada”.
2.6. Após ser autorizado pelo funcionário da “vistoria”, conduzir o veículo para a entrada da
pista e ficar atento às instruções dos fiscais de pista.
2.7. Após acelerar com o veículo pela pista, retornar para a linha de largada, pelo lado
DIREITO da pista (pelo lado de fora da pista).
3. QUANDO ACONTECE
O Desafio Mega Space de Arrancada, acontece nas Mega Quintas (09/09 e 14/10), das
18:30h às 23:00h.
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4. PREMISSAS
4.1. O participante que, por 4 (quatro) vezes, fizer tempo TOTAL inferior ao tempo que
define a categoria, estará DESCLASSIFICADO da categoria, no dia.
4.2. É OBRIGATÓRIO o uso de capacete para os pilotos de veículos que percorrerem os
201m de extensão da pista, com TEMPO DE PISTA (tempo total menos o tempo de reação)
inferior a 9:000s

NOTA:

Os casos que não estiverem definidos, claramente, nos itens acima, serão
analisados e decididos pela Direção do Mega Space.

5. RESULTADOS
Os resultados estarão disponíveis, no site do Mega Space, em até 04 (quatro) dias úteis,
após o evento, ou seja, os resultados deverão estar disponibilizados no site, até a 4a feira,
seguinte ao evento.

6. CRITÉRIO DE DESEMPATE
Caso ocorra empate no tempo final (tempo de pista + tempo de reação) dos pilotos, que
fizerem o menor tempo válido para a categoria na qual estão competindo, será considerado
vencedor, o piloto que tiver feito o menor tempo de reação, na arrancada em que ambos
obtiveram os tempos finais (válidos para a categoria) iguais.

7. PROIBIÇÕES
7.1. Realizar testes com o veículo em movimento fora da pista de aceleração. Estes testes
serão limitados ao funcionamento e regulagem de motor com o veículo parado.
7.2. Trafegar com veículos fora da pista, em velocidade superior a 20 km/h. A realização de
qualquer manobra fora da pista acarretará em punição ao(s) infrator(es).
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7.3. O som dos veículos não deverá ser ligado ou posicionado de maneira a gerar incômodo
ou desconforto aos demais participantes do evento. A persistência nesta conduta, pelo
participante, poderá resultar na retirada do veículo das dependências do Mega Space.
7.4. Tocar musicas com letra que ofendam aos demais participantes, seja por questão de
credo, etnias, opção sexual, etc.
7.5. Criar clima de hostilidade que fomente brigas e discussões.
7.6. Entrar com vasilhames, bebidas, alimentos, artigos ilegais (drogas) e/ou arma de fogo,
ou qualquer outra coisa que possa comprometer a segurança do evento. Pessoas portando
arma e/ou qualquer tipo de droga, serão conduzidas às autoridades responsáveis.
7.7. Consumir qualquer tipo de bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga, antes ou
durante a utilização da pista de arrancada.

8. PENALIDADES
O não cumprimento deste Regulamento resultará, ao(s) infrator(es) na proibição de sua
permanência nas dependências do Mega Space e/ou na suspensão de sua participação
nos eventos realizados no Mega Space, por tempo a ser determinado pela Direção do Mega
Space).
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