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3ª ETAPA 
 

16 DE AGOSTO de 2015 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIAL 
 

 
1. Local: NOVA LIMA CENTRO DE TREINAMENTO FAST BROTHERS 

 
Município: Nova Lima – MG  
 
Acesso Federal: Rua nove, 1153 – Honório Bicalho – Nova Lima – Minas Gerais. 
 

2. Organizador do evento: 
 
MOTO TRIAL BRASIL 
 

eventos@mototrialbrasil.com.br 
 

TELEFONE PARA CONTATO 031 2552-0399 
  

3. INSCRIÇÕES:  
 

As inscrições deverão ser feitas até o dia 11-08-2015. 
 
Inscrição R$ 150,00. 
 
As inscrições feitas após o dia 11-08-2015. 
 
Inscrição R$ 200,00. 
 
Deve ser preenchido e enviado digitalmente o termo de responsabilidade. Em anexo à 
este documento. 
 

4. CONTROLE TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 
 

Os controles técnicos e administrativos se realizarão na área de saída, até 60 minutos antes 
do início da competição. 

 
Cada motocicleta deve estar em conformidade com os regulamentos vigentes. 
 
Durante o controle administrativo e técnico, cada piloto deve apresentar sua licença 
correspondente ao evento, seu capacete e botas. 
 

5. NÚMEROS / JALECOS: 
 

Os pilotos terão os números seguintes em ordem de inscrição. 

A ordem da numeração será relativa a cada categoria. 
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6. ORDEM DE SAÍDA: 
 

Partirão os pilotos da classe C depois os pilotos da Classe B e por fim os pilotos da classe A. 

Os pilotos partirão em intervalos de um minuto. 

 

7. PERCURSO: 
 

A prova será realizada em um total de 02 (Duas) voltas.  
 
O número de seções para cada volta é de 08 (Oito) e o tempo limite para cada piloto é 
de 3:00 h mais 15 minutos de penalização.  
 
O tempo limite para a 1ª volta, é de 2:00 h mais 15 minutos de penalização. 
 
O tempo limite para cada seção é de 1,5 ( Um minuto e trinta segundos). 

 
8. PADDOCK / TRENAMENTOS: 

 
O paddock estará aberto para os pilotos a partir das 7:00 horas. 

A organização disponibilizará uma seção para treinamentos que estará disponível a partir das 
8:00 horas. 

 

9. SECRETARIA DA PROVA: 
 
A secretaria da prova estará a disposição a partir de sábado as 8:00 horas. 

 
10. PREMIAÇÃO: 

 
Serão premiados com diplomas, os três primeiros colocados em cada categoria para 
cada etapa. 
 

11. CERIMONIA DE PREMIAÇÃO: 
 

Será celebrada na área do evento com um máximo de 30 minutos após a chegada do último 
piloto classificado. 
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1. CONDIÇÕES GERAIS 

Cancelamento, Reembolso e Remarcação, Sol e Chuva: Uma vez confirmada à inscrição o 
cancelamento e reembolso não é permitido, independente do prazo de antecedência para a 
data de início da corrida. Fazendo-se com que todos os pagamentos até então sejam retidos.  
Em caso de mau tempo as atividades são mantidas normalmente: Sendo assim as corridas 
sempre são mantidas mesmo com chuva em razão do agendamento da pista, contratações 
assumidas, e uma serie de situações atreladas. Tendo os riscos avaliados pelo diretor de 
prova. 
Local, Data, Valor, Evento: No ato de sua inscrição você estará tendo direito e reservando uma 
vaga para a etapa escolhida, em data específica, local específico e valor específico. 
Horários, Presença e Participação: Uma vez inscrito sua falta, independente de motivo não 
será reposta. Da mesma forma o cumprimento rigoroso dos horários são de extrema 
importância para seu aproveitamento. Assim como sua total disposição para a participação de 
todas as atividades.  
Itens Inclusos e Não Inclusos: Basicamente os itens inclusos são; equipe, pista, suporte 
médico, direção de prova de prova, vistoria técnica e sinalização. Todo e qualquer outro ponto 
é item não incluso. (equipamentos, pneus, gasolina, alimentação e etc.) 
Acidente: Lembrem-se, acidentes é responsabilidade total de cada piloto. Independente de 
quem os tenha provocado.  
Pagamento: Sua vaga somente será assegurada no ato da confirmação de seu pagamento. No 
caso de pagamento parcelado, o inadimplemento de alguma parcela acarretará na imediata 
permissão para execução do título devido e de todo o restante da dívida ainda não paga, ou 
seja, as parcelas devidas. 
Serviços de Terceiros, Venda de Produtos e Extras: O Evento embora aceite a prestação de 
serviços de terceiros como Fotógrafo, Boutique, Mecânica e etc. não nos responsabilizamos 
pela execução e prestação dos serviços ou produtos destes. Assim como a eventual 
necessidade de aquisição de qualquer equipamento durante a corrida como pneu, e 
especialmente combustível, correrá por conta do piloto. 
Fumo e Inflamáveis: Em razão da manipulação de combustíveis é estritamente proibido fumar 
em qualquer área do autódromo. 
Condições de Saúde e Preparo Físico, Experiência na Moto: Lembre-se de estar preparado 
fisicamente para um dia cansativo. Alimente-se de manhã. Não esteja cansado, embriagado ou 
sob efeito de qualquer tipo de droga. A veracidade de todas as informações a respeito de sua 
experiência é vital. Qualquer alteração ou irregularidade destes e outros pontos pode acarretar 
na proibição da participação do piloto. 
Aviso de Segurança: A organização comunica que não se responsabiliza pelos pertences 
pessoais dos pilotos como; Capacete, Luva, Bota, Protetor de coluna, Celular, Aparelhos 
portáteis, Chaves, Bolsas, Carteiras e Etc. 
Sempre se mantenham próximos e na guarda de seus equipamentos e bens. A fim de evitar 
eventuais desaparecimentos desses itens. Não aceitaremos reclamações posteriores por 
objetos perdidos durante nossos eventos. 

2. DECLARAÇÃO 

Declaro ter tomado pleno conhecimento dos riscos evolvidos, sejam eles financeiros materiais 
ou de ordem física e pessoal, assim como declaro estar em plenas condições físicas e mentais 
para participar da prática deste esporte. 
Declaro também ter tomado conhecimento de toda infraestrutura de resgate e serviços de 
segurança e médico disponíveis e atuantes ao meu benefício. 
Declarando ainda que não possuo nenhuma doença ou distúrbio, seja cardíaco, endócrino, 
neurológico e demais que não estejam aqui listadas. Estando ainda, com certeza, livre do efeito 
dos mais diversos tipos de medicamentos e drogas. 
Recebi todas as orientações de segurança necessárias para uma conduta segura e dentro de 
regras e procedimentos internacionais os quais envolvem desde sinais visuais, marcações, 
entrada e saída das seções, proibições, regras, risco de manobras, regras de conduta, 
combustível e fumo e etc. 
Além de todos os esclarecimentos e apresentação das obrigatoriedades quanto aos itens de 
segurança e seus reais efeitos protetores, desde que apropriados quanto à qualidade, validade, 
ajuste e tamanho. 
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Desta forma firmo abaixo, sabendo ainda que este termo esta amparado pelo no Código Civil 
Brasileiro. Riscos e Responsabilidade Civil. 

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Este documento é firmado em razão da minha participação na corrida realizada pela Moto Trial 
Brasil. 
Desta forma declaro ter tomado conhecimento que a minha incursão ao evento me expõe a 
diversos riscos os quais estão aqui listados e mesmo os que eventualmente não estejam aqui 
listados, os quais podem gerar perdas materiais, financeiras, ferimentos físicos, sequelas a 
minha saúde, ou até mesmo minha morte; 
Risco de Acidente: A prática do motociclismo dentro de certos parâmetros é arriscada, e a 
possibilidade de acidente é uma realidade, seja ele provocado por qualquer razão; 
Risco de se machucar e morte: Acidentes em ambientes controlados como os que atuamos 
são geralmente menos sérios aos envolvidos, porém o risco de machucados e lesões 
permanecem, podendo ser eles sérios ou não, ou até mesmo levarem a morte; 
Risco de avarias na moto e nos equipamentos: Na ocorrência de acidentes os equipamentos e 
a moto sempre são afetados. Podendo gerar sua total e completa destruição, gerando perdas 
financeiras; 
Riscos Naturais: São aqueles gerados pelo tempo, os quais interferem em sua aderência, 
visibilidade e etc; 
Riscos Animais: Motos são eventualmente atingidas por pássaros ou até mesmo animais 
terrestres, mesmo em recintos fechados; 
Riscos Mecânicos e Estruturais: Motos estão sujeitas a falhas, assim como irregularidades em 
pisos, ou até mesmo sujeiras podem interferir seriamente na pilotagem; 
Riscos Diversos: Poderíamos ainda listar diversos riscos que precisam ser refletidos, entre eles 
seu estado de saúde, falhas pessoais suas e de outros participantes, fatores combinados, 
negligência, entre outros; 
Lembre-se que seu comportamento equilibrado, ponderado e sensato é de extrema 
importância para a sua segurança e de todos os participantes, devendo todas as regras e 
orientações ser seguidas rigorosamente, sob risco do afastamento do participante. Regras 
como velocidade, traçado, exercícios, etc. 
Sendo assim aceito todos os riscos mencionados acima, sabendo que qualquer um destes 
fatores ou circunstâncias não me permitirá exigir, solicitar, reivindicar ou pleitear qualquer tipo 
de suporte, intervenção, pagamento ou indenização seja a que título for ficando eu único e 
exclusivamente responsável por mim, minha moto, meus equipamentos e minha conduta. 
Ainda ciente que qualquer fator de risco que eu, meu comportamento, minha conduta, meus 
equipamentos ou minha moto ofereçam, estarei sujeito a não participar das atividades não 
podendo reclamar de nenhum tipo de suporte, intervenção, pagamento ou indenização seja a 
que título for correndo o risco de perder o dinheiro pago pelo evento. 
 
RG:___________________  CPF:___________________ Idade:__/__/____ 

 
 

 
Nome legível do piloto: _____________________________________________________ 
 
Assinatura do piloto: _______________________________________________________ 
 
Categoria: (  ) Super  (  ) Avançados  (  ) Novatos  (  ) Feminina  (  ) Free Ride 

Moto:___________________ Ano:_______ Patrocínio:____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________  Tipo Sanguíneo:__________________ 

Email:___________________________________________________________________ 


