
 

 
 

          

   Evento:  CORRIDAS PROIBIDAS | ÁREA 67 A LISTA 
   Realização e Supervisão: APPA 67 
   Organização: RONNY VIEGAS  
 

 

 Local: Autódromo Internacional de Campo Grande  
   TEMPORADA 2019  
   Horário: 08:00 às 00:00 horas     

FICHA DE INSCRIÇÃO | 14:00 às 00:00 hs 201m       |08:00 às 17:00 hs 402m 
NOME COMPLETO VEÍCULO 
    
ANO E MODELO (402m)                                  |  QUANT. DE AIR BAGS 
(402m) NÚMERO BOX 

     
RG CPF 
    
CNH E-MAIL 
    
ENDEREÇO TELEFONE 
    
CIDADE ESTADO SANGUE 
      
EM CASO DE ACIDENTE CONTATAR TELEFONE 
    

DECLARAÇÕES FIRMADAS E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELO PRETENDENTE A INSCRIÇÃO 

Ao preencher e assinar este documento, o pretendente a inscrição para par�cipação no Evento durante a temporada 2019, 
no Autódromo Internacional de Campo Grande – MS, declara e assume as seguintes responsabilidades, a saber: 
1) Ser de sua única e exclusiva responsabilidade veracidade e a exa�dão das informações por ele prestadas no quadro 
acima, bem assim toda e qualquer outra declaração que for disponibilizada para a organização do evento, quer ser antes, 
quer ser durante, quer seja após a realização, sujeitando-se as disposições legais que imputam a responsabilidade civil e/ou 
penal pelas desconformidades e/ou falta de veracidade de dados e/ou informações. E No caso dos 402 m,  caso omita 
informação de ano modelo e ou quan�dade de Air Bags, será desclassificado, sem devolução do valor da inscrição.  
2) Ter conhecimento de que a a�vidade por ela pretendida, para ser efe�vada no evento indicado, cons�tui pra�ca de alto 
risco, e que pode construir ato e/ou fato que afete diretamente a integridade �sica do pretendente à inscrição, ao veículo 
de sua propriedade e/ou por ele conduzido, a qualquer dos elementos de sua equipe, a qualquer pessoa que esteja nas 
dependências e instalações �sicas do box e/ou de qualquer área des�nada à preparação de motocicletas e/ou veículos 
des�nados à par�cipação no evento, bem como a qualquer pessoa que esteja usufruindo das instalações �sicas da praça 
onde será realizado o evento, nos limites ins�tuídos pela organização, ainda que a organização ofereça a públicos e Inscritos 
seguro de Vida e Responsabilidade civil em todos os eventos, cobrindo: Morte, Despesas funerárias, e despesas médicas 
conforme apólice de seguro contratada pela organização. 

3) Ter conhecimento da existência de normas regulamentadoras, de normas de segurança e de normas técnicas instruidoras 
de disposições rela�vas aos requisitos essenciais que devem necessariamente ser atendidos e respeitados para possibilitar 
a admissão e par�cipação e a prá�ca de a�vidades despor�vas e/ou espor�vas, automo�vas e/ou automobilís�cas, e uso 
de praças despor�vas e/ou espor�vas des�nadas as a�vidades automotoras e/ou automobilís�cas, ins�tuídas pelas 
disposições legais vigentes no território nacional brasileiro, ou pela en�dade ins�tuidora e/ou organizadora do evento que 
subscritor pretende par�cipar e/ou por qualquer terceiro a esta cooperado. 

4) Cumprir as normas descritas no item 3 acima, bem como fazer que qualquer pessoa a ele – direta ou indiretamente – 
relacionada e/ou vinculada cumpra referidas normas; 

5) Adotar comportamento e ter conduta compa�veis com as prá�cas despor�vas e/ou espor�vas, não pra�cando qualquer 
ato que represente, ou possa representar, conduta an�despor�va, fazendo com que qualquer pessoa a ele – direta e/ou 



 

indiretamente – relacionada e/ou vinculada, bem como todos os elementos de sua equipe cumpram referidas normas. Em 
caso de acidente, cada piloto paga seu carro, independentemente de quem ocasionou; e pagará o ocasionador os 
equipamentos da organização e do autódromo, por ele danificados. 
 6) Sujeitar-se a todo e qualquer exame e/ou teste preven�vo, prévio, intermediário, corre�vo e ou conclusivo, tanto de 
caráter �sico da pessoa e/ou de qualquer dos integrantes de sua equipe – notadamente dentre estes exames de bafômetro, 
de sangue, sem prejuízo de outros ainda que não enumerados – como de todo e qualquer equipamento por ele e/ou pela 
equipe u�lizados no evento, atacando os resultados apresentados pela en�dade ins�tuidora e/ou organizadora do evento 
que o subscritor pretende par�cipar e/ou por qualquer terceiro a esta cooperado; Saber que é terminantemente proibido 
consumir ou permanecer bebida alcoólica na área de box do autódromo e que é responsável pelos membros de sua equipe 
e convidados presentes no local e em seu box. 
7) Rela�vamente as desconformidades e/ou as irregularidades indicadas pela en�dade ins�tuidora e/ou organizadora do 
evento que o subscritor pretende par�cipar, responder pelos atos que a ele forem imputados, bem assim pelos atos que 
forem imputados a equipe da qual faz parte integrante, e, ainda, a qualquer elemento integrante da equipe da qual faz 
parte integrante; 
8) Responder – (I) isoladamente, (II) pela equipe da qual faz parte integrante, e/ou (III) por qualquer integrante da equipe 
da qual faz parte integrante – integralmente por todos os atos pra�cados e/ou fatos ocorridos que der causa – parcial e/ou 
total – a acidentes, as desconformidades as normas aplicáveis – especialmente aquelas descritas no item 3 acima – e/ou 
qualquer ocorrência; 
9)      Ressarcir, (I) a en�dade ins�tuidora e/ou organizadora do evento que o subscritor pretende par�cipar e/ou (II) ao 
terceiro passivo, por todo e qualquer ato e/ou fato que for atribuído (a) ao subscritor e/ou (b) por qualquer elemento 
integrante da equipe da qual faz parte integrante; 

10) Afastar (I) a en�dade ins�tuidora e/ou organizadora do evento que subscritor pretende par�cipar e/ou (II) qualquer 
terceiro a esta cooperado e/ou (III) a praça despor�va onde será realizado o evento, de toda e qualquer hipótese de 
responsabilidade por todo e qualquer ato e / ou fato que for atribuído (a) ao subscritor e/ou (b) por qualquer elemento 
integrante da equipe da qual faz parte integrante, isentando-a/ isentando-os em qualquer circunstância civil, moral, penal, 
dentre outras; 
11) Portar e fazer uso de equipamentos de proteção individual, usualmente adotados para a pra�ca de a�vidades 
despor�vas e/ou espor�vas, automo�vas e/ou automobilís�cas – a exemplo, capacete fechado, calçado apropriado e 
fechado, calça e camisa de manga comprida, dentre outros aplicáveis – em perfeitas condições de uso e/ou validade; Os 
veículos que Marcarem Tempo de Pista, igual ou inferior a 7.0 segundos só poderão compe�r se �verem Cinto de segurança 
de 4 Pontos, e “Santo Antônio”. 
12) Ser de sua única e exclusiva responsabilidade �sica e material de passageiro que o acompanhar na corrida, o que é 
permi�do das 08:00hs as 18:00hs. Desde que fazendo uso dos equipamentos de proteção individual. 

13)  Obrigar que todos os elementos integrantes da equipe da qual faz parte integrante façam uso dos equipamentos de 
proteção individual descritos no item 11 acima, a exceção daqueles equipamentos des�nados essencialmente a condução 
e pilotagem de automóveis; 
14) Que é proibido deixar na área dos boxes do autódromo, óleo, lubrificantes, adi�vos, carvão, etc.  o responsável pelo 
box  será multado em R$ 300,00 caso a organização receba o box fora da condição entregue. 

15) Sujeitar-se ao resultado que lhe for apresentado – (I) pela en�dade ins�tuidora e/ou organizadora do evento que o 
subscritor pretende par�cipar e/ou (II) por qualquer terceiro a esta cooperado – como derivado dos procedimentos de 
vistoria do veículo que será por ele conduzido no evento do qual pretende par�cipar, atacando a conclusão que lhe for 
exibida, obrigando-se (a) re�rar o veículo desclassificado da praça de eventos no prazo que  lhe for imputado ou (b) a 
implementar as correções necessárias no prazo que lhe for determinado; 
16) Que nenhum direito terá a devolução da importância paga no ato da inscrição, em qualquer hipótese

. 
 

17) Declara expressamente autorizar a conceder, a en�dade instrutora e/ou organizadora do evento que o subscritor 
pretende par�cipar, e a �tulo gratuito – portanto, não oneroso sob qualquer forma – os direitos de uso de imagem do 
subscritor, de qualquer elemento integrante da equipe da qual faz parte integrante, bem como veículo que será por ele 
conduzido no evento do qual pretende par�cipar, prescrevendo formalmente que este direito de uso poderá ser u�lizado 
por prazo indeterminado 
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EVENTOS TEMPORADA 2019       ASS:__________________________________________________


