1º CORRIDA BENEFICENTE DE CARRINHOS DE ROLIMÃ
GRUPO DE ESCOTEIROS BRACATINGA
INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO - ICSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

REGULAMENTO DA 1º CORRIDA BENEFICENTE DE CARRINHOS DE ROLIMÃ
1. Organização
1.1 A 1º Corrida Beneficente de Carrinhos de Rolimã acontecerá em 16 de dezembro de
2018 em São Lourenço do Oeste/SC, na Rua Dom Pedro II entre as ruas Duque de
Caxias e Rua Rui Barbosa, ao lado da Praça da Liberdade;
1.2 A Corrida de Rolimã é uma competição de caráter exclusivamente
artístico/recreativo/desportivo, com organização do Grupo de Escoteiros Bracatinga
com o apoio do Instituto Cultural de São Lourenço - ICSL e da Prefeitura Municipal de
São Lourenço do Oeste;
1.3 A corrida de Carrinho de Rolimã é uma competição na qual os participantes, propõemse a construir carrinhos de corrida com as próprias mãos, de acordo com as medidas e
proposta estabelecidas no regulamento de modo a oferecer o máximo de segurança
ao piloto em qualquer das modalidades da competição;
1.4 Qualquer dúvida referente a este regulamento poderá ser esclarecida com a Comissão
Organizadora deste evento pelo e-mail icsl@saolourenco.sc.gov.br ou pelos telefones:
(49) 3344 8526 ou (49) 99933 8743 (what’s app) com Adriano;
1.5 Casos omissos a este regulamento serão decididos pelo Comissão Organizadora do
Evento;
2. Participação e Inscrição
2.1 Participarão da 1º Corrida Beneficente de Carrinhos de Rolimã equipes formadas por
no mínimo dois (02) integrantes, devendo cada equipe, obrigatoriamente, ter um
representante responsável maior de idade para participantes menores de 18 anos;
2.2 As inscrições deverão ser feitas mediante preenchimento de ficha de inscrição (anexo
I), até o dia 07/12/2018;
2.3 As inscrições deverão ser entregues presencialmente no Instituto Cultural de São
Lourenço - ICSL, situado na Via Parque SN – Anexo ao Centro de Eventos – pavimento
inferior, Bairro Cruzeiro, São Lourenço do Oeste/SC, no horário das 08h às 13h ou
deverão ser digitalizadas e enviadas no e-mail icsl@saolourenco.sc.gov.br;
2.4 Cada equipe poderá inscrever um carrinho;
2.5 Para cada carrinho poderão ser inscritos até dois pilotos, não sendo obrigatório o
revezamento de ambos nas baterias;
2.6 Cada equipe poderá se inscrever nas seguintes categorias:
a) Infantojuvenil: piloto até 15 anos
b) Adulto: piloto acima de 15 anos completos
c) Pai e filho com revezamento: (podendo haver a participação de mãe e filhas e
conjêneres)
d) Alegórico/Criatividade
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2.7 Diante do caráter beneficente do evento, no dia da prova, cada integrante da equipe
deverá comparecer com 01 (um) alimento não perecível; No local haverá também
ponto de coleta para o publico interessado em doar; os itens serão destinados para
uma instituição de caridade;
3. Construção do Carrinho
3.1 Somente serão permitidos rolimãs para as rodas do carrinho. Não será permitido a
colocação de capas às capas externas dos rolamentos dos carrinhos (ex. roda de patim,
skate, carrinho de feira e carrinho de supermercado são proibidos. Por sua vez, rolimã
dentro de rolimã é permitido, uma vez que há o contato rolimã/solo);
3.2 O carrinho poderá pesar, no máximo 35Kg, não havendo restrição de peso mínimo.
Também não há restrição quanto ao peso do piloto;
3.3 O carrinho poderá ter, no máximo 1,5 m de comprimento, não havendo restrições de
comprimento mínimo. A largura máxima do carrinho é de 60 cm. A largura mínima do
carrinho é de 25 cm, aplicando esta medida basicamente na região onde o piloto
sentará. A distância mínima entre cada rolamento é de 25 cm;
3.4 O encosto para o carrinho é obrigatório, devendo ter no mínimo 25 cm de largura e 25
cm de altura, formando um ângulo de 60º com o assoalho;
3.5 Os freios para o carrinho também são obrigatórios. Desenvolva freios de acionamento
pelo piloto e que garantam eficácia e segurança. Freios fracos poderão desclassificar o
carrinho;
3.6 Não há restrição quanto ao formato do carrinho. Abaixo seguem alguns modelos que
também não excluem quaisquer outras possibilidades:
a)

3.7 Nas laterais do seu carrinho você deverá afixar uma placa de no mínimo 15 cm X 21
cm, na posição vertical, que servirá para colar um selo do tamanho de uma folha A4
(fornecido no dia da competição). O número do carrinho seguirá a ordem de chegada
na vistoria, e é usado como critério de desempate;
a)
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4. Recomendações
4.1 Evite usar parafusos virados para cima para prender seu eixo à estrutura. Se isso não
for possível, procure protege-lo com uma espuma, por exemplo. A comissão
organizadora poderá vetar a participação de carros considerados perigosos;
4.2 No dia da corrida será obrigatório aos pilotos o uso de:
a) Capacete de motocicleta fechado. Não será aceito capacete de brinquedo ou de
construção civil. São obrigatórios capacetes que protejam o queixo;
b) Joelheira e Cotoveleira;
c) Calça comprida;
d) Luvas;
e) Sapato Fechado
5. Etapas da Corrida
5.1 O dia da corrida é dividido em três etapas: Vistoria, Reconhecimento e Baterias;
5.2 A vistoria consiste em checar se o carrinho obedece ao regulamento. Ela iniciará às
13h30 e encerrará às 14h30;
5.3 Na vistoria deverá ser apresentado documento de identificação do responsável pelo
equipe (RG ou CPF), será realizada a verificação de medição e pesagem bem como se o
carrinho é seguro (assento, freio e demais componentes). Neste momento também
será fornecido a numeração que deverá ser afixada ao carrinho e deverá ser entregue
o alimento perecível (um alimento por membro da equipe);
5.4 Terminada a vistoria, cada competidor terá direito a uma descida. Essa descida serve
única e exclusivamente para que os competidores tenham um primeiro contato com a
pista;
5.5 Finalizada a etapa de reconhecimento de pista, os participantes serão divididos
mediante sorteio, em baterias de dois (02) carrinhos;
5.6 As baterias serão definidas de acordo com a quantidade de inscritos;
5.7 As equipes interessadas poderão testar a pista também no período da manhã;
6. Premiação
6.1 Haverá troféu de 1º Lugar para os ganhadores das seguintes categorias:
a) Infantojuvenil: piloto até 15 anos
b) Adulto: piloto acima de 15 anos completos
c) Pai e filho com revezamento
d) Alegórico/Criatividade

___________________________
Evandro Lazzarotto
Grupo de Escoteiros Bracatinga

__________________________
Rennã Higor Fedrigo
Presidente do ICSL
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ANEXO I – Ficha de Inscrição
Nome da Equipe:
Nome do Responsável pela equipe:
Função na equipe (Piloto, Empurrados ou assistente):
Categorias:

Infantojuvenil ( ) Adulto ( ) Pai e Filho ( ) Alegórico/Criatividade ( )

Data de Nascimento:
RG:

CPF:

Telefones:
Endereço:
e-mail:

Integrantes da Equipe
1) Nome:
Função na equipe:
2) Nome:
Função na equipe:
3) Nome:
Função na equipe:

Declaro conhecer e estar de acordo com o regulamento da competição. Declaro que todos os
integrantes da equipe estão em plenas condições físicas e médicas para participarem do
evento. Declaro estar ciente da responsabilidade de qualquer acidente que membros da
equipe venham a sofrer ou causar a terceiros, bem como isento os promotores, organizadores,
patrocinadores e apoiadores de quaisquer responsabilidades. Estou ciente que fui informado
da importância do uso de equipamentos de segurança.
Data:
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______________________________________________
Assinatura do responsável pela equipe

