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CAMPEONATO METROPOLITANO DE VELOCIDADE NO ASFALTO CURITIBA 

 
REGULAMENTO DESPORTIVO – 2017 

 
 

ADENDO nº 1. 
 

O presente adendo ao regulamento, atenderá a inclusão da categoria TERRA, no seguinte item: 

 
ARTIGO 1 – INTRODUÇÃO: 
 
- CATEGORIA MARCAS TERRA: 

- MARCAS A: para veículos com sistema de alimentação INJETADOS (Injeção); 

- MARCAS B: para veículos com sistema de alimentação INJETADOS (Injeção); 

 
- CATEGORIA TURISMO TERRA: 

- TURISMO C: para veículos com sistema de alimentação CARBURADOS (Carburador); 

 

1.1 – Para a categoria MARCAS, a divisão da categoria MARCAS “A” e “B” e a categoria TURISMO, 
será de acordo com a participação dos pilotos no Campeonato de Terra 2015 e 2016, salvo se 
necessária a adequação da inscrição do piloto, a critério da Federação Paranaense de 
Automobilismo – FPRA, em decorrência da análise do currículo do concorrente, e/ou em vista do que 
determina o Código Desportivo do Automobilismo - CDA. 
 
1.2 – Para a categoria MARCAS e TURISMO, havendo a formação de dupla, esta poderá ser 
composta entre pilotos de quaisquer das categorias, porém deverão se inscrever na categoria de 
maior graduação de seus integrantes. 
 

 

ARTIGO 2 – CAMPEONATO: 
 
O Campeonato Metropolitano de Velocidade no Asfalto – Curitiba, categoria TERRA, para o ano de 
2017 será disputado em 05 (cinco) Etapas compostas de 02 (duas) Provas cada Etapa, conforme o 
seguinte calendário: 
 

ETAPA DATA LOCAL 

1ª 08 e 09 de Abril Curitiba 

2ª 06 e 07 de Maio Curitiba 

3ª 19 e 20 de Agosto Curitiba 

4ª 16 e 17 de Setembro Curitiba 

5ª 11 e 12 de Novembro Curitiba 
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ARTIGO 10 – DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:  
 
 
10.4 – DESCARTE (S): O critério para descarte de provas será em número de 01 (um) - (N-1).  
O descarte será de prova organizada, não havendo necessidade de que o piloto se inscreva na 
mesma para poder descartá-la. 
 
 
ARTIGO 11 – O CAMPEONATO: 
 
11.2 – O campeonato será disputado em 02 (duas) provas em cada etapa. 
 
11.2.1 – Na categoria MARCAS e TURISMO teremos a 1ª prova e a 2ª prova com a duração de 20 
minutos mais 02 (duas) voltas cada uma; 
 
 

Curitiba, 20 de março de 2017. 
 
 

Rubens Maurílio Gatti 
Presidente 




