BMW MOTORRAD BRASIL
GS Trophy 2020 – Classificatórias Brasil

CONDIÇÕES GERAIS
DESCRIÇÃO:
O GS Trophy não é uma competição contra o relógio, mas é uma competição onde é avaliado o trabalho em equipe,
condicionamento físico, estratégia e não apenas a habilidade de pilotagem em moto. É a aventura de uma vida!
A inscrição no evento é permitida para todas as motocicletas BMW modelo GS com cilindrada maior ou igual a
650 cm3. Também são permitidos os modelos X-Challenge e G 650 X-Country.
Os testes serão compostos de habilidade e técnica de pilotagem em moto em terrenos pavimentados (on road) e
não pavimentados (off road), navegação, condicionamento físico e mental, conhecimento de mecânica e ainda
trabalho em equipe.
Os testes de habilidades são baseados na regulamentação internacional de qualificação para o GS Trophy.

CALENDÁRIO E CIDADES DOS EVENTOS:





15 e 16/junho – Cabreúva – SP / GS Trophy 2020 Classificatória Regional Brasil – Região Sudeste
03 e 04/agosto - Pirenópolis – GO/ GS Trophy 2020 Classificatória Regional Brasil – Região Centro-Oeste e
Nordeste
24 e 25/agosto - Urubici – SC / GS Trophy 2020 Classificatória Regional Brasil - Região Sul
14 e 15/setembro – Socorro – SP / GS Trophy 2020 – Classificatória Final Brasil

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
-

-

-

Ser maior de 18 anos e possuir uma carteira nacional de habilitação (CNH) válida, categoria “A” (habilitado
para conduzir motocicletas).
Gozar de boa saúde e ter bom preparo físico.
Ser brasileiro com residência comprovada no território brasileiro.
Estrangeiros poderão se inscrever e participar do evento, mas não serão classificados para a Final
Internacional.
Proprietário e funcionários de concessionários BMW Motorrad poderão se inscrever e participar do
evento, mas não serão classificados para a Final Internacional.
Os participantes poderão se inscrever em qualquer etapa classificatória, independente da região onde
tem residência, mas poderão participar de apenas de uma única classificatória regional.
Os 30 melhores classificados em cada etapa classificatória regional serão selecionados para participar da
etapa final, dias 14 e 15 de setembro em Socorro-SP, a participação é obrigatória para os 10 primeiros
colocados.
As 03 competidoras mais bem classificadas do sexo feminino, independentemente do resultado geral, de
cada classificatória regional, serão selecionadas para participar da etapa final, dias 14 e 15 de setembro
em Socorro-SP.
Na etapa final, dias 14 e 15 de setembro, em Socorro-SP serão selecionados os 03 melhores classificados
para a o GS Trophy 2020 da Nova Zelândia.
As 02 competidoras mais bem classificadas do sexo feminino, na etapa final, dias 14 e 15 de setembro,
não computando os 03 primeiros colocados, irão participar da classificatória do time feminino no último
trimestre de 2019 na Espanha para concorrer a uma vaga para o GS Trophy 2020 da Nova Zelândia. Todas
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-

-

as despesas de viagem, incluindo hospedagem, alimentação, transporte e demais custos dos
participantes no evento estão inclusos.
Para as viagens internacionais, estão inclusas: hospedagem, alimentação, transporte e as motos
utilizadas na competição. Não estão inclusas: despesas pessoais tais como telefone, lavanderia, consumo
de frigobar e a emissão do passaporte e visto para a Nova Zelândia.
O passaporte deve estar válido por pelo menos 06 meses após a data programada da viagem à Nova
Zelândia, com visto válido para este país.
Não é permitido levar acompanhante para a etapa final do GS Trophy 2020 na Nova Zelândia.

PODEM PARTICIPAR DO GS TROPHY, PORÉM NÃO SERÃO CLASSIFICADOS PARA O GS TROPHY 2020
DA NOVA ZELÂNDIA:
-

-

Competidores federados pela Confederação Brasileira de Motociclismo ou qualquer Federação Estadual
de Motociclismo de 2014 em diante, ou seja, os competidores que foram federados em 2013 ou anos
anteriores não se enquadram nesta regra e podem participar.
Instrutores profissionais de motociclismo.

NÃO PODEM PARTICIPAR DO GS TROPHY:
-

Vencedores de outras edições do GS Trophy no Brasil.
Funcionários da BMW Motorrad do Brasil.
Proprietários e funcionários das empresas envolvidas na organização técnica do GS Trophy.

MOTOCICLETAS:
A motocicleta do participante deverá estar regularizada perante a autoridade de trânsito, estar emplacada e possuir
documento de rodagem válido (CRLV).
A moto deverá estar em condições técnicas adequadas, em bom estado e com o sistema de escapamento
funcionando corretamente. Haverá uma vistoria técnica prévia ao início dos eventos.
Os modelos de moto autorizados a participar do evento são todos os modelos BMW GS com cilindrada igual ou
acima de 650 cm3. Também são permitidos os modelos X-Challenge e G 650 X-Country.
É altamente recomendável o uso de pneus “off road” na moto durante todo o evento devido às características do
terreno, porém é opcional.

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS:
Capacete específico para a prática de motociclismo.
Jaqueta, calça, botas e luvas específicas para a prática de motociclismo, de preferência adequados para o uso off
road.
É altamente recomendável o uso de protetor cervical.

INSCRIÇÃO:
A taxa de inscrição para cada uma das etapas classificatórias é de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) por
piloto e deve ser paga no momento da inscrição. O pagamento poderá ser realizado em até 03 x no cartão de crédito
ou através de boleto bancário.
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A inscrição e participação no evento dará direito a alimentação, kit de boas-vindas, 01 pernoite e pacote de
benefícios em itens de pós-vendas, acessórios e equipamentos. Para os selecionados para a classificatória final os
mesmos itens estarão inclusos.
Os 30 melhores classificados em cada uma das etapas regionais estarão automaticamente classificados para a
etapa final dias 15 e 16 de setembro em Socorro-SP.
A pré-inscrição poderá ser feita unicamente através do link bit.ly/GSTROPHY e a nossa equipe de organização
entrará em contato para confirmar participação e enviar informações referentes ao pagamento.
CANCELAMENTO:
Em caso de não comparecimento ao evento ou cancelamento da inscrição não haverá devolução da taxa de
inscrição.
PARTICIPAÇÃO:
Cada classificatória terá o limite de 70 (setenta) inscritos e a preferência será pela ordem de inscrição.
Cada participante é responsável pela sua logística de viagem ao(s) evento(s), assim como pelos seus custos e
alimentação extra evento.

Caso o competidor não preencha as condições deste regulamento terá a sua participação no
evento vetada e a taxa de inscrição não será devolvida

ESPECTADORES E ACOMPANHANTES:
Espectadores, acompanhantes e familiares são mais do que bem-vindos e têm entrada franca ao evento. Convideos!
No primeiro dia da classificatória (sábado) não haverá uma área para acompanhamento dos testes, pois os mesmos
acontecerão em diferentes lugares.
No segundo dia da classificatória (domingo) existirá uma estrutura para acompanhamento as provas de habilidade.
Haverá também uma estrutura onde poderá ser adquirida alimentação e parte de entretenimento.

INFORMAÇÕES GERAIS:
O Diretor de Prova e seus Diretores Adjuntos têm a decisão final sobre qualquer reclamação que ocorrer durante o
evento e não poderá haver nenhum tipo de recurso pelos participantes sobre as decisões tomadas.
A segurança dos participantes é a prioridade no GS Trophy.
Respeito e disciplina precisam ser mantidos durante todo o evento.
O Diretor de Prova poderá desclassificar, a qualquer momento durante o evento, o participante que atentar contra
a sua própria segurança ou a segurança dos demais participantes, incluindo o staff da organização.
É terminantemente proibido a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas durante todo o decorrer do evento,
sob pena de exclusão imediata do evento.
Qualquer dano causado pelo participante e terceiros, propriedades, plantações, cercas e semelhantes deverá ser
ressarcido pelo próprio participante.
Qualquer dano no equipamento do piloto ou na motocicleta é de responsabilidade de cada participante e em
nenhuma hipótese a organização assumirá a responsabilidade sobre os danos.

BMW Motorrad Brasil l Regulamento GS Trophy 2020

Maio/2019

O ato de inscrição implica que o participante conheça o regulamento completo do evento, e respeite-o na sua
íntegra.

MAKE LIFE A RIDE
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