REGULAMENTO CORRIDA DE BARRICAS | 2019
Art. 1 - Somente são admitidas equipes indicadas por associações e vinícolas de
Bento Gonçalves bem como equipes que representem cidades locais.
Art. 2 - Os membros da equipe são dois mais um reserva.
Art. 3º - A competição ocorre em um percurso na Via del Vino, centro de Bento
Gonçalves-RS com início de acordo com uma ordem determinada por uma sessão
classificatória em outro tipo de percurso. A primeira equipe a alcançar a linha de
chegada ganha.
Art. 4 - A grade de largada das equipes é determinada com as qualificações de tempo
em um percurso plano de 200 / 300mt de comprimento. O objetivo desta competição
de qualificação é determinar uma classificação baseada no tempo do percurso.
1 – Largada individual com cronometragem de tempo.
2 – Largada por ordem de colocação com 2 metros de diferença entre as equipes.
Art. 5º - A competição consiste em rolar uma barrica ao longo de uma rota préestabelecida de comprimento total entre 300 / 1.000m. A equipe é composta por 2
participantes. A eventual substituição dos participantes durante a corrida só será
possível devido a lesão. Obrigatório o uso de luvas e calçado fechado.
Art. 6 - Durante a competição, a barrica nunca deve ser deixada livre onde pelo menos
um dos dois participantes deve conduzi-lo. Largar a barrica por um período mais longo
do que para manobra pode levar a penalidades no tempo da corrida.
Art. 7º - Os integrantes de cada equipe, durante a prova, devem vestir um uniforme de
mesma cor que os distinga das demais equipes.
Art. 8 - Os barris serão fornecidos pela organização.
Art. 9 - Quaisquer disputa/duvida devem ser recebidas dentro 10 minutos após o
término da competição e serão levadas em consideração pelo Júri indicado, nomeado
pouco antes da corrida. O Júri é soberano na decisão.
Art. 10 - A competição acontecerá em todas as condições climáticas, sujeita a decisão
inquestionável da comissão organizadora, no dia 02 de junho de 2019 a partir das 13h.
Art. 11 - Os prêmios serão entregues até às 15h00. Para a equipe vencedora da
Corrida de Barricas será dado também o troféu de 1º colocado.
Art. 12 - Não há taxa de participação para a competição. O evento é gratuito.
Aceitamos as DEZ PRIMEIRAS equipes que se inscreverem na competição.
Art. 14 - A comissão organizadora reserva-se o direito de modificar e / ou
complementar este regulamento.
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