Federação Gaúcha de Motociclismo
Entidade Dirigente do Desporto no Estado - Fundada em 17 de maio de 1983
Tel.: (55) 9.8413.0187 E-mail: presidente@fgm.com.br Tel.: (55) 9.8414.0187 E-mail: fgm@fgm.com.br

Passo Fundo, 12 julho de 2017.

PORTARIA no. 012/2017.
Normas para realização de Provas de Arrancada de Motos em locais provisórios:
Deverá ser encaminhada a solicitação a Federação Gaúcha de Motociclismo, 30 dias
antes do evento, pedidos fora do prazo serão indeferidos.

Requisitos obrigatórios para provas de KM de Arrancadas em circuitos já
credenciados:
123456789-

Apresentar autorização do responsável pela rodovia, se for via pública, (municipal ou estadual),
Apresentar recibo de pagamento referente a seguro em favor de terceiros,
Apresentar contrato assinado com a equipe médica responsável,
Apresentar contrato com a UTI móvel,
Apresentar autorização do Corpo de Bombeiros,
Apresentar autorização da Brigada Militar,
Apresentar ART referente a estruturas móveis, se houver,
Apresentar Regulamento de Prova, com a devida programação prevista,
Pagamento antecipado do Alvara de Liberação de prova de R$-937,00 (Um salário mínimo),
para FGM,
10- Pagamento de R$-1.000,00 para Comissário Desportivo da FGM, que fara o acompanhamento
do evento.

Requisitos obrigatórios para KM Arrancadas de Motos em circuitos novos:
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1- Apresentar autorização do responsável pela rodovia. (Se for o caso),
2- Apresentar croqui completo da estrutura, e local,
3- Apresentar recibo de pagamento referente a seguro em favor de terceiros,
4- Apresentar contrato assinado com a equipe médica responsável,
5- Apresentar contrato com a UTI móvel,
6- Apresentar autorização da Brigada Militar,
7- Apresentar autorização do Corpo de Bombeiros.
8- Apresentar ART referente a estruturas móveis. (Se houver),
9- Apresentar Regulamento de Prova, com a devida programação prevista,
10- Deverá ser depositada, antecipadamente uma caução de R$-1.000,00 para vistoria prévia da
Equipe Técnica da FGM,
11- Pagamento antecipado do Alvara de Liberação de prova de R$-937,00 (Um salário mínimo),
para FGM, após a vistoria técnica da FGM,
12- Pagamento de R$-1.000,00 para Comissário Desportivo da FGM, que fara o acompanhamento
do evento.
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PORTARIA no. 012/2017.
Normas para realização de Provas de Arrancada de Motos em locais provisórios:
Deverá ser encaminhada a solicitação a Federação Gaúcha de Motociclismo, 30 dias
antes do evento, pedidos fora do prazo serão indeferidos.
Requisitos obrigatórios para provas KM Arrancadas de Motos em autódromos:
1234-

Apresentar autorização para uso do autódromo,
Apresentar contrato assinado com a equipe médica responsável,
Apresentar contrato com a UTI móvel,
Apresentar Plano de Prevenção Contra Incêndio (dentro da pista), informando
quantidade de extintores com no mínimo 02 pessoas com curso para manuseio dos
mesmos,
5- Apresentar ART referente a estruturas móveis. (Se houver),
6- Apresentar Regulamento de Prova, com a devida programação prevista,
7- Pagamento antecipado do Alvara de Liberação de prova de R$-937,00 (Um salário
mínimo), para FGM,
8- Pagamento de R$-1.000,00 para Comissário Desportivo da FGM, que fara o acompanhamento
do evento.

Passo Fundo, 12 de julho de 2.017

Atenciosamente.
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Arlindo Signor
Diretor de Arrancada de Motos
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Jair Silveira Costa
Presidente Federação Gaúcha de Motociclismo
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