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                  Exclusivo à categoria UTVs. 

   Rádio VHF – Será obrigatória a instalação em cada UTV 

inscrito nas provas, de um rádio base tipo VHF,  ligado ao 

capacete de um dos tripulantes,  para a comunicação com a 

organização, em caso de acidentes e/ou emergências e com os 

demais pilotos para avisos de relevante importância a 

segurança aos competidores. Este deve estar ligado e em 

operação durante a competição operada pelo menos por um 

dos tripulantes do veiculo.  

Não serão mais aceito rádios portáteis. 

 Procedimento  de ultrapassagens  

   O procedimento para aproximação deve se dar quando o 

piloto avistar o competidor a frente, em uma distancia de 

aproximadamente 300 mts, deve chamar pelo radio fornecendo 

a km em que se encontra e solicitar ao competidor a frente que 

facilite a ultrapassagem, usando de boa educação e com 

palavras objetivas. E buscar meios de ser visto pelo competidor 

da frente, como o uso de buzina e sinal de luz, ou quando 

disponível, o equipamento de sinalização de aproximação 

oficial. 



                 
 
 

  O competidor quando alcançado deve facilitar a 

ultrapassagem com segurança. 

  Não serão aceitos atitudes como toque no veiculo da frente ( 

totós), que poderão ser interpretadas pelo diretor e júri da 

prova como passiveis de penalidades em tempo, que poderão 

chegar até a desclassificação do competidor. 

  O competidor que não facilitar a ultrapassagem, constatado 

pelas informações das autoridades da prova e da organização, e 

comprovado através dos dados do GPS oficial do evento, por 

uma distancia superior a 5km, receberá uma penalidade de 

tempo de no mínimo 10 minutos, a ser definido pelo júri, 

podendo ainda sofrer outras penalidades que poderá a chegar 

até a desclassificação do competidor na etapa. 

   Recomendamos utilização de câmeras on-board filmando à 

frente e  para tras a fim de documentar as ultrapassagens. As 

imagens poderão ser aceitas como documentação oficial e 

deverão estar com data e hora oficial da prova, 
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