
12º RALLY TURÍSTICO 2010  JAURU – MT  
 

REGULAMENTO 

  

 A inscrição dará ao participante o direito de Participar da trilha com direito almoço e jantar durante o 

percurso no dia 14-03-18 e a Camiseta do evento. 

 INSCRIÇÕES:valor,2Kg de alimento não perecível (exceto sal) que deverá ser entregue no ato 

de retirada da Camiseta do evento MEDIANTE FICHA DE INSCRIÇÃO IMPRESA, nos 

pontos de entrega citados no próximo item, a inscrição será realizada EXCLUSIVAMENTE 

NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, (www.jauru.mt.gov.br) atendendo os requisitos exigidos 

no presente regulamento disponível no referido site. 

 Camiseta do evento: fornecida mediante entrega de 2Kg de alimento não perecível (exceto sal), 

que serão revertidos à famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Secretaria 

de Assistência e Desenvolvimento Social. Serão entregues nos seguintes pontos, Sexta-feira dia 

13, BARRACA NO RECINTO accaiju, APARTIR DAS 20:00Horas E dia 14 NO LOCAL DA 

LARGADA APARTIR DAS 08:00 Horas, MEDIANTE ENTREGA DE 2 Kg DE ALIMENTO.  

 Quantidade de camisetas oferecidas 400 unidades. 

 OBS: ESTE ANO, ESPEFICICAMENTE TEREMOS UM PERCURSO BEM REDUZIDO, DE 

APROXIMADAMENTE 150 KM, SENDO ASSIM, NÃO HAVERÁ ACAMPAMENTO, POIS, A 

TRILHA SAIRÁ NO SÁBADO DE JAURU RETORNANDO NO MESMO DIA À CIDADE. 

 Estará disponível aos participantes a partir do dia 13 de abril (sexta-feira), as PULSEIRAS DE 

IDENTIFICAÇÃO que são OBRIGATÓRIAS para a participação da trilha, as quais serão 

entregues mediante a assinatura do TERMO DE COMPROMISSO fornecido pela organização do 

evento no momento da entrega das mesmas, e AQUISIÇÃO DAS CAMISETAS no Recinto 

ACAIJU PARTIR DA 20Hs, e no local da largada, a partir da 8:00Hs. 

 Abertura: 13 de abril de 2018 as 20:00 horas.  

 Largada: Jauru: 14 de abril às 08:00 da manhã. “PONTUALMENTE” em frente ao Alto posto 

PARATI. 

 O veículo deverá sair com o tanque cheio e combustível reserva.  

 Percurso estimado: APROXIMANDAMENTE 150 KM  
 Toda e qualquer reposição de peças são por conta dos participantes.  

 Não será permitido o consumo de bebida alcoólica durante o deslocamento.  

 Em toda e qualquer situação de perigo à frente, o participante deverá erguer a mão esquerda 

como aviso e ou alerta de perigo.  

 Fica expressamente proibido jogar lixo pelo percurso.  
 Qualquer ato de vandalismo acarretará o desligamento imediato do evento, sujeito à sansões 

previstas em Lei.  

 Os equipamentos individuais de segurança são entendidos como equipamentos mínimos de 

acordo com a respectiva categoria do veículo, não dispensando o piloto de utilizar 

equipamentos de proteção e/ou recursos de segurança adicionais necessários e/ou compatíveis 

com as características de seu veículo.  
 A Organização se compromete a disponibilizar uma equipe de apoio tais como:  

 - Médico 

 - Resgate e Primeiros socorros 

 - Alimentação. 

 Fica esclarecido que este Evento não se trata de um evento de competição e sim um “PASSEIO 

TURÍSTICO” onde o objetivo é a integração dos povos e a divulgação dos potenciais turísticos 

e ecológicos das cidades envolvidas.  

http://www.jauru.mt.gov.br/


 OS ORGANIZADORES DO EVENTO EXIMEM-SE DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL, PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS E/OU 

ACIDENTES CAUSADOS DURANTE O EVENTO, SENDO ESTA RESPONSABILIDADE 

EXCLUSIVA DE QUEM AS TENHA COMETIDO.  

  

  

  

  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

  

Declaro que, RECEBI E LI O REGULAMENTO e estou gozando de ótima saúde física e mental, e que estou 

Ciente de todos os riscos envolvido em um evento desportivo tal como RALLY EM MOTO E CARRO E OUTROS 

VEÍCULOS, pelo qual assumo total responsabilidade por meus atos em eventuais danos causados a mim ou a 

terceiros, quer seja em nível de dolo ou culpa, isentando o Município organizador bem como sua  Comissão 

Organizadora de quaisquer responsabilidades, bem como os patrocinadores e demais pessoas envolvidas com o 

evento de um modo geral, quer seja pessoas físicas ou jurídicas comprometendo-me a observar e cumprir o 

regulamento geral do evento. 

  

Jauru-MT._________de Abril de 2018. 

  

 Nome do participante por extenso: 

__________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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