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3º RALLY CLÁSSICOS NOVA PRATA 
 

 

4ª et. da III Copa Gaúcha de Rally de Regularidade Histórica 2018 
 

 

01 de setembro de 2018 – Nova Prata – RS 
 
 

REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA 
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SUPERVISÃO: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS - FBVA 

ORGANIZAÇÃO: ACNP – AUTOMÓVEL CLUBE DE NOVA PRATA 

REGULAMENTO: A prova será regida pelo Regulamento Geral da Copa Gaúcha de Rally de 
Regularidade Histórica 2018, pelo presente Regulamento Particular e seus 
Adendos. 

COMISSÁRIOS DESPORTIVOS: 
 Charles Ceccagno  (54) 99979-6677 
 Alencar Bussolotto (54) 99935-4153 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Diretor de Prova: Carlos Alberto Casanova (54) 99972-2444 

Diretor de Cronometragem: Marcelo Guazzelli www.totemonline.com.br 

INSCRIÇÕES: Encerramento: Dia 30 de agosto de 2018 às 18:00 

 A inscrição dá direito, para 2 pessoas, à: 

 - Mini city tour em Evangelista; 

 - Degustação de vinhos, sucos e tábua de frios na Vinícola Dom Abel; 

  - Almoço Típico Italiano em Evangelista; 

 - Café Colonial da Pousada dos Capuchinhos, em Vila Flores 

 A inscrição deve ser preenchida através do site www.acnp.com.br 
IMPRETERIVELMENTE até as 18:00 horas do dia 30 de agosto. Após a 
inscrição, o competidor receberá os dados para pagamento por meio 
de depósito bancário. O concorrente deverá enviar o comprovante de 
depósito da taxa de inscrição para contato@acnp.com.br. 

VALOR INSCRIÇÕES: Valores com Desconto (até 24/08): R$ 350,00 

 Sócios do ACNP: R$ 300,00 
 
Obs.: O pagamento da inscrição com valores com desconto só serão aceitos 
se o ACNP receber a inscrição online e o comprovante de pagamento da 
mesma até o dia 24.08.18 às 18:00. 

Valores sem Desconto (a partir de 25/08): R$ 400,00 
  

DADOS P/ DEPÓSITO: A inscrição só terá validade mediante o recebimento do pagamento através 
de depósito bancário na conta abaixo: 

 Aguardar confirmação da inscrição com o nº identificador que será nos 
centavos. 

 Banco:  BANRISUL 
 Agência:   285 – Nova Prata – RS 
 Conta Corrente:  06.006000.0-7 
 Titular:   AUTOMÓVEL CLUBE DE NOVA PRATA 
 CNPJ:   94.722.386/0001-99 

SEGURO: O seguro é obrigatório e a contratação da apólice será efetuada junto à 
seguradora pelo Automóvel Clube de Nova Prata, sendo válido durante o 
período compreendido entre a largada e chegada da prova, com cobertura 
para danos a terceiros. Em caso de sinistro registre a ocorrência na 
delegacia mais próxima e comunique ao Comissário Desportivo ou ao Diretor 
da Prova. O pagamento da franquia do seguro é de responsabilidade do 



 
 

competidor. 
 O ACNP – AUTOMÓVEL CLUBE DE NOVA PRATA, promotor do evento 

contratará o seguro de responsabilidade civil conforme exigência do Código 
Nacional de Trânsito – Cap. IV – Art. 67 e também se isenta dos valores que 
ultrapassarem a cobertura da referida apólice, bem como dos prejuízos que 
não forem cobertos pela mesma. Ficando por conta do competidor o valor 
da franquia estipulada pela Companhia. 

 A apólice de Seguro de Responsabilidade civil dará cobertura por danos 
físicos a terceiros e/ou danos à propriedade de terceiros provocados pelo 
evento desportivo durante a disputa da Prova. 

 O Comitê Organizador se exime de toda responsabilidade por acidentes 
causados por violação das leis, regras e portarias nacionais cometidas pelos 
competidores, sendo que as consequências são de exclusiva 
responsabilidade de quem as cometeu. 

PROGRAMAÇÃO DA PROVA: 

Dia 25 de Agosto de 2018 – Sexta-feira: 
 18:00 Encerramento das Inscrições com desconto 

Dia 30 de Agosto de 2018 – Quinta-feira: 
 18:00 Encerramento das Inscrições 

Dia 31 de Agosto de 2018 – Sexta-feira: 
 18:00 Divulgação da Ordem de Largada – via e-mail e site 

Dia 01 de Setembro de 2018 – Sábado: 

 Apresentação na secretaria de prova e Vistoria Técnica: 
 LOCAL: Av. Fernando Luzzatto, defronte à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA PRATA. Presença obrigatória de todos os competidores com seus 
respectivos veículos nos horários abaixo, onde deverão permanecer até o 
momento de sua vistoria; 

 
 09:00 Vistoria Técnica 
 09:45 Briefing com pilotos e navegadores junto à secretaria de prova; 
 10:00 Largada da prova, no mesmo local; 
 11:00 Visita à Vinicola Don Abel, em Casca, com degustação de vinhos, sucos 

e tábua de frios; 
 13:00 Almoço Italiano no Restaurante La Taverna, na Rua Graça Aranha e Mini 

City Tour pelo centro histórico da Vila Histórica de Evangelista, em 
Casca/RS; 

  Cardápio: Carnes suína e bovina tella gratella, codeguim, batata rústica, 
queijo na chapa, fortaia, polenta brustolada, radicci cotti, saladas e 
sobremesa. 

 17:00 Chegada da prova na Pousada dos Capuchinhos, em Vila Flores, RS; 
 17:30 Confraternização da prova. Café colonial na Pousada dos Capuchinhos, 

em Vila Flores, RS;  
  Cardápio: Pão de milho, pão de centeio, pão preto, pão francês, pão doce, 

cuca, geléia de uva, geléia de goiaba, geléia de morango, geléia de laranja, 
mel, requeijão, nata, manteiga, torta fria, torta de legumes, pizza bolo de 
atum, rocambole, bolo de chocolate, bolo integral, bolo de banana, bolo de 
pinhão, bolo de cenoura com chocolate e waffer, polenta brustolada, pastel 
de carne, croquete, pão de queijo, omelete, molho de cachorro quente e 
linguiça. café, chá, chocolate quente, suco de uva, suco de laranja, queijo 
colonial, queijo lanche, queijo de porco, salame, copa, mortadela de frango, 
morcilha. 2 tipos de torta, sagu, creme, mousse de chocolate, pêssego em 
caldas, figo em caldas, ambrosia. 

 19:00 Divulgação dos resultados e entrega da premiação, no mesmo local. 



 
 

EXTENSÃO DA PROVA: Aproximadamente 140 km de regularidade e 20 km de deslocamentos. 

DURAÇÃO DA PROVA: Aproximadamente 7:00 horas. 

REGIÃO DA PROVA: A prova se desenvolverá por estradas asfaltadas dos municípios de Nova 
Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Casca e Serafina Corrêa. 

AFERIÇÃO OFICIAL DE CRONÔMETROS: 

 Horário do GPS, que será fornecido pela direção na secretaria da prova. 

PREMIAÇÃO: Troféus do 1º ao 3º lugar nas categorias Pós Guerra, Contemporâneos I, 
Contemporâneos II, Contemporâneos III e Passeio. 

SEGURANÇA: Carro Abertura: percorrerá o roteiro 20 minutos antes do 1º concorrente 
Corpo de Bombeiros / Resgate  – 54 3242-3023 / 193 
Brigada Militar    – 54 3242-1447 / 190 
Delegacia de Polícia – Nova Prata  – 54 3242-1225 
Hospital São João Batista – Nova Prata – 54 3242-1144 / 54 3242-2444 
Mecânico – Gustavo Mazzarollo – N.Prata – 54 99917-1866 
Guincho – Giombelli – Nova Prata  – 54 99618-9724 

AFERIÇÃO OFICIAL DE ODÔMETROS: NO SITE WWW.ACNP.COM.BR  

HOTEL OFICIAL: IDENTIFICAR-SE COMO PARTICIPANTE RALLY 

 Hotel Prata Villagio 
Rua Buarque de Macedo, 1433 – São Cristóvão - Nova Prata - RS 
Fones: (54) 3242-2088 | (54) 3242-2184 
Site: www.hotelvillaggio.com.br 
E-mail: hotelvillaggio@hotelvillaggio.com.br 

TARIFÁRIO ESPECIAL PARA O RALLY (valores por diária) 

- APTO LUXO DUPLO (c/ ar condicionado): R$ 160,00 

Todas as diárias dispõem de: 
- TV; 
- TELEFONE; 
- INTERNET; 
- CAFÉ DA MANHÃ; 
- GARAGEM. 

INFORMAÇÕES: Outras informações podem ser obtidas com Carlos Casanova, pelo e-mail 
contato@acnp.com.br, pelo telefone 54.99972-2444, ou pelo site 
www.acnp.com.br 

 
Nova Prata, 14 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

Comissão Organizadora 
Automóvel Clube de Nova Prata 

Filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos  
Filiado à Federação Gaúcha de Automobilismo 

 


