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I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. DEFINIÇÕES 
 
1.1 – Propriedade intelectual 
O DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK é de propriedade intelectual da ARM Consultoria & 
Marketing Ltda (CNPJ 09604730/0001-76), cabendo a ela, única e exclusivamente, todos os direitos de 
uso e exploração da sua marca e do seu nome.  A atividade DUELO DE GIGANTES DODGE X 
MAVERICK faz parte da programação oficial do Motor Show Summer Fest 2020; 
 
1.2 – Organização 
A organização do DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK é de responsabilidade da Associação 
Veículos Históricos.  Dentro das atividades de prova, cabe a ela a contratação de serviços terceirizados 
para as atividades específicas de procedimentos de pista, cronometragem, resgate e premiação.  
Atividades como vistoria técnica, direção de prova, direção desportiva, caberá a sua responsabilidade 
ao Automóvel Clube de Balneário Camboriú; 
  
1.3 – Regulamentos 
1.3.1. O DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK é regido por este Regulamento Geral, pelo 
Regulamento Técnico/Segurança e pelo Regulamento Particular Bracket Racing.  O presente 
regulamento encontra-se publicado no site oficial do Motor Show (www.omotorshow.com.br). 
 
1.4 – A disputa DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK (resumo) 
1.4.1. O DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK consiste em uma atividade recreativa, não 
sendo uma competição desportiva e não fazendo parte de qualquer calendário de campeonato regional 
ou nacional, envolvendo atividades como: a) disputa em formato Bracket Racing; b)Burnout Contest; 
c)Exposição e participação de veículos.   
1.4.2. A disputa da atividade formato BRACKET RACING seguirá o mesmo formato determinado pelos 
REGULAMENTO PARTICULAR, REGULAMENTO TÉCNICO e SEGURANÇA e pelo REGULAMENTO GERAL 
BRACKET RACING INTER CLUBES MOTOR SHOW, estando estes publicados no site oficial do O Motor 
Show (www.omotorshow.com.br); 
1.4.3. A  disputa da atividade BURNOUT CONTEST obedecerá ao critério determinado pelo LOCUTOR 
OFICIAL do evento no momento da realização da atividade, podendo ser aclamado como vencedor ou 
destaque da atividade, o participante que obtiver maior envolvimento com o público presente por 
exemplo; 
1.4.3. A EXPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE VEÍCULOS será avaliada por representante da organização 
que fará a avaliação da qualidade de exposição envolvendo todos os participantes do mesmo modelo 
de veículo, assim como a quantidade de veículos participantes do mesmo modelo.  
 
 
2. PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. – Critérios de participação 
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2.1.1.  Poderá participar do DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK, como condutor do veículo, 
todo o participante regularmente inscrito, sendo que o participante que optar por participar somente da 
atividade de EXPOSIÇÃO e BURNOUT CONTEST, não terá custo algum de inscrição, devendo para isso 
selecionar a opção INSCRIÇÃO CORTESIA INJEPRO disponibilizada no menu do site de inscrições do 
MOTOR SHOW (https://www.sympla.com.br/motor-show-summer-fest---3-edicao__793490)  
 
2.2. - Inscrições 
2.2.1. O participante regularmente inscrito, sendo que o participante que optar por participar somente 
da atividade de EXPOSIÇÃO e BURNOUT CONTEST, não terá custo algum de inscrição, devendo para 
isso selecionar a opção INSCRIÇÃO CORTESIA INJEPRO disponibilizada no menu do site de inscrições 
do MOTOR SHOW  
2.2.2. As inscrições para participar da atividade BRACKET DUELO DE GIGANTES são ilimitadas no 
que se refere ao número de vagas, podendo estas serem realizadas antecipadamente através do site 
www.omotorshow.com.br ou através do telefone 43 9 9120-3303, até o dia 20 de Março de 2020.  
Para inscrições realizadas nos dias 21, 22 e 23 de Março de 2020, estas devem ser realizadas somente 
na Secretaria de Atendimento localizada no Speedway Music Park.   
2.2.3 - Não é permitida a inscrição: 
a) de mais de um participante no mesmo veículo; 
b) do mesmo participante em mais de um veículo; 
 
2.3 – Valor / Efetivação das Inscrições BRACKET DUELO DE GIGANTES 
2.3.1. O valor da inscrição é de: 
a) R$ 80,00 (Oitenta reais) para 01 (um) participante / veículo, para inscrição primeiro lote (até 30 
inscrições) ou realizadas até 20 de Março de 2020 – o que ocorrer primeiro; 
b) R$ 120,00 (Cento e vinte reais) para 01 (um) participante / veículo, para inscrição segundo lote (a 
partir da 31ª inscrição) ou realizadas até 20 de Março de 2020 – o que ocorrer primeiro; 
c) R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) para 01 (um) participante / veículo, para inscrição realizada 
nos dias do evento; 
2.3.2. Somente serão aceitas inscrições realizadas dentro dos prazos estipulados no item 2.3.1. O 
pagamento do valor da inscrição é efetuado no momento da efetivação da sua respectiva participação 
no BRACKET DUELO DE GIGANTES, não cabendo ressarcimento ou devolução deste valor, por 
qualquer motivo, após a finalização da sua inscrição.  Caberá a ressarcimento somente os casos 
previstos no item 1.5 do presente regulamento.   
2.3.3. No momento da sua inscrição cabe ao participante, de sua livre e espontânea vontade, dar 
aceite ao termo de ciência e de acordo com as regras técnicas, geral e particular do BRACKET 
RACING / DESAFIO INTERCLUBES, assim como informar se ele representará algum Clube/Grupo 
Automotivo que estará participando do evento. A inscrição somente será efetivada mediante 
recebimento do seu formulário devidamente preenchido, comprovação do pagamento da taxa de 
inscrição e apresentação dos documentos exigidos para participação no BRACKET RACING / 
DESAFIO INTERCLUBES.   
2.3.4. No momento da efetivação da sua inscrição o participante declara estar ciente de todas as 
normas e regulamentos pertinentes à realização do DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK, 
não cabendo a ele alegar total ou parcial desconhecimento de qualquer um dos itens nestes 
apresentados; 
 
2.4. – Kit Inscrição 
2.4.1  Cada inscrição dará direito a: 
- 01 (uma) credencial para o participante para acesso livre ao evento; 
- 01 (uma) pulseira participante dando acesso única e exclusivamente à pista de Arrancada durante a 
programação oficial do DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK; 
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- 01 (uma) apólice seguro pessoal (cobertura médica/hospital acidentes pessoas + indenização em 
caso de morte ou invalidez) emitida pelo Automóvel Clube de Balneário Camboriu e/ou pela Associação 
Veículos Históricos junto ao sistema TURISTA SEGURO (www.turistaseguro.com.br). 
- 01 (um) adesivo com sua respectiva numeração para participação no BRACKET RACING DUELO DE 
GIGANTES e identificação do sistema de cronometragem; 
- A organização ainda poderá efetuar entrega de brindes especiais de acordo com os seus critérios 
próprios e de cada promoção, podendo inclusive não contemplar a todos os participantes inscritos; 
IMPORTANTE: 
Caso a organização do MOTOR SHOW SUMMER FEST opte pela mesma pulseira para controle de 
acessos ao evento e às atividades de pista, fica desnecessário a entrega da credencial ao participante 
para que este venha a ter acesso livre ao evento.  
2.4.2. A credencial, assim como a pulseira, não pode ser cedida ou comercializada pelos participantes 
a terceiros, podendo estas, neste caso, serem confiscadas pela organização do evento e excluir o 
participante da competição; 
2.4.3. Demais acompanhantes, preparadores, mecânicos, etc. devem obrigatoriamente adquirir seu 
ingresso para acesso ao evento. 
 
 
3. ORDEM DE LARGADA / REGISTRO DE TEMPO / VENCEDORES 
 
3.1 – Todos os procedimentos e critérios utilizados para ORDEM DE LARGADA, assim como para efeito 
de REGISTRO DE TEMPO, deverão seguir o que está estabelecido nos regulamentos citados no item 
1.4.2 do presente regulamento; 
 
3.2 – Classificação / Pontuação acumulada / Vencedores 
3.2.1. Será aclamado como vencedor de cada largada eliminatória o participante que cruzar por 
primeiro a linha de chegada dos 201 metros da pista, obedecendo ainda ao critério de aproximação 
pelo seu tempo de referência (não podendo ser inferior ao tempo de referência registrado no sistema); 
3.2.2. Para efeito de pontuação de cada participante/veículo perante os demais participantes da prova, 
será utilizado o seguinte critério: 
- acima do 9º colocado = não haverá ranking ou determinação de classificação individual perante aos 
demais participantes; 
- 5º ao 8º colocado = os eliminados das 4 (quatro) disputas envolvendo a participação de somente 8 
(oito) carros nesta fase eliminatória; 
- 3º e 4º colocado = os eliminados das 2 (duas) disputas envolvendo a participação de somente 4 
(quatro) carros nesta fase eliminatória; 
- 2º colocado = o perdedor da última disputa na pista, tendo somente 2 veículos participantes 
finalistas; 
- 1º colocado = o vencedor da última disputa na pista, tendo somente 2 veículos participantes 
finalistas; 
 
3.2.3. De acordo com a sua colocação na classificação final do BRACKET RACING, o participante 
receberá determinada pontuação individual, conforme tabela abaixo: 
 

PONTUAÇÃO BRACKET DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK 
Colocação FINAL 1º 2º 3º 4º 5º ao 8º 

Pontuação 2000 1700 1400 1400 1000 
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3.2.4. Sendo aclamado como vencedor do BURNOUT CONTEST, o participante acumulará pontuação 
extra de 1.000 pontos para o seu respectivo grupo conforme o modelo do seu veículo (Dodge ou 
Maverick); 
3.2.5. Sendo aclamado como vencedor da EXPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE VEÍCULOS, o grupo 
participante acumulará pontuação extra de 1.000 pontos para o seu respectivo grupo conforme o 
modelo dos veículos em exposição (Dodge ou Maverick);  
3.7.6. Ocorrendo empate técnico na pontuação final entre dois modelos participantes (Dodge ou 
Maverick), o critério de desempate neste caso será estabelecido pela melhor EXPOSIÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO DE VEÍCULOS. 
 
 
3.8 – Premiação do DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK 
3.8.1. A premiação ao VENCEDOR DO BRACKET DUELO DE GIGANTES e BURNOUT CONTEST : 
- Troféu recordação MOTOR SHOW (para ficar de posse do participante) 
- premiação em dinheiro com valor a ser determinado pela organização (mediante confirmação) 
- Kit Motor Show (camiseta, boné) 
- Prêmios extras patrocinadores (mediante confirmação) 
3.8.2. A premiação ao grupo VENCEDOR GERAL DO DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK 
será: 
- Troféu recordação DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK que deverá ser entregue e ficar de 
posse do Clube/Grupo automotivo com maior presença de carros do mesmo modelo (Dodge ou 
Maverick) no evento; 
- Prêmios extras patrocinadores (mediante confirmação) 
3.8.3. A entrega dos prêmios constantes nos itens 3.8.1 e 3.8.2 somente será realizada mediante 
presença do participante com o seu respectivo veículo na solenidade de premiação, não podendo este 
nomear terceiros visando a sua representação no ato; 
3.8.3.1. A ausência do participante com o seu respectivo veículo na solenidade de premiação 
caracterizará como desinteresse em receber a sua premiação, isentando desta forma a organização do 
evento no pagamento e fornecimento dos prêmios especificados nos itens 3.8.1 e 3.8.2.; 
 
 
 
4. RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES 
 
4.1 - É de responsabilidade do participante inscrito no DUELO DE GIGANTES DODGE X MAVERICK, 
de cumprir e fazer com que todas as pessoas de sua equipe cumpram as normas e regulamentos do 
BRACKET RACING e do Motor Show Summer Fest 2020; 
 
4.2 - A Associação Veículos Históricos, a ARM Consultoria & Marketing Ltda., o Automóvel Clube de 
Balneário Camboriú e a administração do Speedway Music Park eximem-se de toda e qualquer 
responsabilidade econômica, civil, criminal e penal, pelas infrações cometidas e/ou acidentes causados 
por participantes a eles mesmos e/ou a terceiros, durante a sua participação no BRACKET RACING, 
BURNOUT CONTEST ou em outras atividades durante o evento, sendo esta responsabilidade única e 
exclusivamente da pessoa que cometeu devida infração, ou ainda, esta responsabilidade assumida 
pelos participantes, em comum acordo ou não; 
 
4.3 - Qualquer notificação ou informação das autoridades competentes sobre desrespeito às leis de 
trânsito por parte do participante ou veículo inscrito, ou ainda em decorrência de teste(s) de veículo(s) 
realizado(s) em via pública, poderá implicar na desclassificação do participante responsável no 
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BRACKET RACING, cabendo para isso a avaliação dos fatos (e sua gravidade), pelo(s) comissário 
coordenador (es) responsável(eis) presentes no BRACKET RACING; 
 
4.4 – É de responsabilidade de cada participante todas as ocorrências relativas ao seu respectivo 
veículo, assim como também, a guarda de seus pertences pessoais, equipamentos, ferramentas e 
qualquer outro material de sua propriedade e/ou de terceiros, não transferindo à Associação Veículos 
Históricos, ou ao Automóvel Clube de Balneário Camboriú, ou ainda à administração do Speedway 
Music Park, qualquer tipo de responsabilidade, inclusive para reparos ou de ressarcimentos; 
 
4.5 – Somente os participantes devidamente inscritos e portadores da pulseira de acesso autorizado à 
pista é que poderão conduzir o seu veículo até o grid de largada e área de alinhamento de pista, 
conforme horários constantes no Cronograma de Pista; 
 
4.6 – A partir do momento da sua inscrição, o participante concede à organizadora do evento a cessão 
dos direitos de uso de sua imagem para fins jornalísticos, promocionais, publicitários e de divulgação 
pós-evento, ou de eventos futuros realizados pela ARM Consultoria & Marketing e/ou Associação 
Veículos Históricos; 
 
4.7 – Caberá ao participante, no momento da sua chegada às dependências do Speedway Music Park, 
apresentar-se à Secretaria de Atendimento, localizada na portaria de controle de acessos ao 
autódromo, para as seguintes providências: 
- Apresentação dos documentos de comprovação para efetivação da inscrição (descritos no Capítulo 2 
deste regulamento); 
- Retirada do kit de inscrição; 
- Compra e retirada de credenciais e/ou passaportes livres ao evento para todas as pessoas que 
estejam lhe acompanhando ou convidadas por ele.  Para isso a organizadora do evento poderá praticar, 
ou não, valor promocional com desconto, ficando este desconto limitado ao número de até 05 
credenciais e/ou passaportes para compra por participante, devendo esta compra ser realizada de uma 
única vez e em lote; 
 
4.8 – As “carretinhas” ou reboques somente serão liberados para acesso ao evento, para carga e 
descarga, nas seguintes datas e horários: 
21 e 22/Março – das 9h as 10h 
4.8.1 – Nos demais horários e datas, o acesso do veículo inscrito deverá ser realizado 
obrigatoriamente pelos seus próprios meios, sem auxílio de terceiros; 
4.8.2 – As “carretinhas” ou reboques, assim como carros de apoio das equipes deverão 
obrigatoriamente ficar estacionados durante todo o período do evento no estacionamento localizado no 
Speedway Music Park, cabendo para isso pagamento de taxa de estacionamento junto à empresa 
terceirizada pela organização; 
4.8.3 – É de responsabilidade do participante a segurança da “carretinha” e ou reboque por ele 
utilizado, devendo este se precaver de eventuais problemas utilizando-se de travas antifurtos de 
segurança; 
  
4.9 – É permitida a permanência de participantes e membros da sua equipe nas dependências do 
Speedway Music Park fora dos horários de funcionamento do evento, desde que informados 
previamente à organização no momento da retirada do seu kit de participação. 
4.9.1. – Para tal finalidade o participante deverá utilizar equipamentos apropriados, tais como 
barracas, motor-homes ou trailers, caminhões, carretinhas ou veículo, sendo ele responsável por estes 
equipamentos, assim como responsável integralmente (civil e criminalmente) por todo e qualquer ato 
por ele praticado, ou por qualquer outra pessoa, direta ou indiretamente a ele ligada e que se faça 
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presente junto à sua área de permanência no evento, durante o período que o evento não está sendo 
realizado; 
 
 
II - RECLAMAÇÕES E PENALIDADES 
 
5. RECLAMAÇÕES 
 
As reclamações e contestações por parte dos participantes inscritos podem ser realizadas, única e 
exclusivamente, por eles mesmos, seguindo as orientações descritas nos regulamentos do BRACKET 
RACING. 
 
 
6. INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
6.1 – Ocorrendo registro de tempo de pista (sem contar o tempo de reação neste caso) igual ou 
inferior a 7,499 segundos, o participante será automaticamente desclassificado do BRACKET RACING 
por questões de segurança e visando assegurar a integridade física do participante, uma vez que a 
pista não receberá tratamento e não terá configuração técnica de pista preparada para competição de 
Arrancada; 
 
6.2 – Sendo constatada, pelo equipamento bafômetro, a presença de substâncias químicas alcoólicas 
acima do limite permitido e tolerado, fica o participante desclassificado automaticamente do BRACKET 
RACING; 
 
6.3 – Para os casos onde o participante recusar a realizar o teste com o Bafômetro, este sofrerá a 
mesma punição destinada às pessoas que forem comprovadamente alcoolizadas, ou seja, 
desclassificação imediata da competição; 
 
6.4 – Para os casos onde ocorrer mau comportamento do participante ou de membros/integrantes da 
sua equipe, tais como envolvimento em brigas, atitudes antidesportivas, prática de manobras que 
coloquem em risco a sua integridade física, assim como de outras pessoas, e atitudes ofensivas contra 
os coordenadores responsáveis pela organização da prova, caberá aos coordenadores responsáveis 
pela organização da prova determinar a penalidade a ser imposta, podendo esta variar desde a 
advertência verbal, até a sua eliminação e desclassificação do DUELO DE GIGANTES DODGE X 
MAVERICK. 
 
14.5 – Caso o participante sofra desclassificação do BRACKET RACING por ter infringido ou não 
respeitado qualquer uma das normas e regras dos Regulamentos citados neste documento, não caberá 
a ele ressarcimento da sua taxa de inscrição de participação; 
 
14.6 – A condução de um determinado veículo participante por parte de uma outra pessoa não 
inscrita, ou ainda, por parte de qualquer outro participante inscrito que não seja ele mesmo, implicará 
automaticamente em desclassificação do BRACKET RACING dos 02 (dois) participantes infratores. 
 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos serão decididos pelos Representantes da Organização reconhecidos pela Automóvel 
Clube de Balneário Camboriú, sendo estes irrecorríveis.  As alterações ao presente regulamento, se 
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houverem, serão apresentadas em forma de adendo e entram em vigor no momento da data de sua 
publicação. 
O presente regulamento foi elaborado pela em conjunto com a Associação Veículos Históricos e o 
Automóvel Clube de Balneário Camboriú 
 

Curitiba, 16 de Fevereiro de 2020. 
Associação Veículos Históricos 

Automóvel Clube de Balneário Camboriú 


