REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE RALLY A PÉ
PONTUAÇÃO:
1º lugar – 20 pontos
2º lugar – 18 pontos
3º lugar – 16 pontos
E assim sucessivamente até todos ganharem 02 pontos, a partir de 02 pontos, basta ter participado
que ganha 02 pontos.
Equipe que participar de uma etapa oficial já entra no critério de perda de pontos para cada falta, ou
seja, para cada ausência desta equipe na prova oficial, a mesma perde 04 pontos até permanecer
com 02 pontos no campeonato, exceto se a prova mudou de data ou de local.
Existirão provas extras, denominadas no site como provas extras, essas provas extras poderão
somar pontos, a equipe não perde pontos se faltar nas provas extras e as mesmas poderão
substituir alguma prova que a pontuação tenha sido menor que a da prova extra, mas não substitui
a prova que a equipe faltou.
O critério de desempate é maior número de participação e depois maior número de melhor
colocação e posteriormente maior número de integrantes quando participaram, é nessa sequência
CATEGORIAS:
Alpha, Beta, Gama e assim sucessivamente conforme classificação da equipe seja em prova
classificatória ou durante o campeonato.
Obs – Caso a etapa tenha no máximo 45 equipes, será computado uma única categoria, mas a
premiação da etapa será para iniciantes e praticantes.
Categoria Iniciante é para quem participa pela primeira vez no Rally a Pé, durante duas etapas
é considerado iniciante, na terceira etapa já passa para as categorias em vigor entrando claro na
última categoria vigente, mas desde o início de sua participação, a pontuação já estava sendo
computada na categoria geral.
Equipes que participam uma vez por ano podem entrar como iniciantes conforme determinação do
diretor de prova.
No final de cada turno, haverá ascensão e descendo de categoria para 50% das equipes se tiver
mais de 45 equipes.
VENCEDORES:
O primeiro colocado do primeiro turno disputará uma final em dezembro com o primeiro colocado do
segundo turno onde decidirão quem ficou em primeiro no campeonato e em segundo, sendo que se
for a mesma equipe, não haverá o tira-teima.
Para decidir terceiro lugar, ou segundo também caso a vencedora do primeiro turno seja a mesma
do segundo turno, os mesmos passarão pelo seguinte critério de pontuação.
2º lugar do primeiro turno ganha 20 pontos, 3º lugar 18 pontos e assim sucessivamente até todos
ficarem com dois pontos.
Quando começa o segundo turno todos estarão zerados, mas carregam essa pontuação para decisão
de dezembro.
No fim do segundo turno o critério de pontuação é o mesmo do primeiro.
Então os primeiros colocados de cada turno disputam o primeiro e segundo geral e o restante
somando essa pontuação que eles já têm, disputam o terceiro colocado.
Lembrando que o prêmio de cada turno e no final é em dinheiro até o terceiro colocado.

PREMIAÇÃO:
É somado 03 reais de cada participante nas provas.
No final do primeiro turno, um real de cada participante é revertido em premio aos vencedores até
terceiro lugar geral, um real é guardado para o final em Dezembro e um real para eventos com
comunidades carentes.
No final do segundo turno o mesmo procedimento.
Em dezembro, considerada etapa final, leva a grana os três melhores colocados, 60% para
o primeiro, 30% para o segundo e 10% para o terceiro, sendo assim na premiação de
turno também.

