
Trilha das Bruxas 2018 
 

 

Fazenda Taboquinha 
Regulamento 

 
1. Objetivo: 

a. Realizar uma competição que consiste do cumprimento de um trajeto 
pré-definido que estão demarcados com marcos e com momento exato de 
passagem por eles (tempo ideal).  

b. Será declarado vencedor da prova a equipe que completar todo o trajeto com o 
menor número de pontos perdidos e maior número de PC atingidos após 
descarte. 

 
2. Data de realização: 27/10/2018 (sábado) 

 
3. Local de realização: Fazenda Taboquinha. 

 
4. Valores das inscrições: 

a. Sócios: pagamento complementar de R$ 60,00/viatura com duas pessoas;  
b. Não sócio: pagamento complementar de R$ 60,00/viatura com duas pessoas;  
c. Passageiro extra paga um adicional de R$ 40,00/passageiro até o limite de dois 

passageiros por viatura; 
d. Crianças até 10 anos não pagam; 
e. Passageiros extras terão que dispor de banco e cinto de segurança. 

 
5. Premiação: 

a. Viatura melhor caracterizada; 
b. Piloto ou navegador melhor caracterizado; 
c. Equipes classificadas por pontos nos três primeiros lugares; 
d. A escolha dos vencedores será feita por comissão criada pela diretoria da prova. 

 
6. Programação 

a. Dia 18/10/2018 
i. Horário: 19:30h 
ii. Local: sede do JCB 



iii. Briefing para apresentação dos programas a serem utilizados; 
iv. Qual o objetivo de cada um; 
v. Alternativas de recursos/equipamentos que podem ser utilizados; 
vi. Configuração dos equipamentos; 
vii. Apresentação do tipo de planilha a ser utilizada na competição; 
viii. Sistemática de apuração dos resultados; 
ix. Rádio VHF; 
x. Outros. 

IMPORTANTE: levar equipamentos que serão utilizados na prova. A 
direção da Trilha recomenda que pelo menos um seja Android (celular ou 
tablet).  

 
b. Dia 25/10/2018 - Sede do JCB  

i. 19:30h: início da distribuição de camisetas, adesivos, números e 
pagamento do complemento da inscrição; 

ii. 20:30h: Briefing sobre o uso dos equipamentos e informações sobre 
como será o desenvolvimento da prova. 

 
c. Dia 27/10/2018 - Raid das Bruxas 2018 

i. 15:00h: concentração dos competidores na sede do JCB; 
ii. 15:30h: desfile dos competidores para escolha dos vencedores; 
iii. 16:00h: Briefing da trilha; 
iv. 16:30h: deslocamento para o local da trilha; 
v. 17:30h: chegada  

vi. 18:00h: largada para a trilha;. 
vii. 21:00h: confraternização em que serão servidos comes, caldo verde e 

sucos. 
 

d. Dia 01/11/2018 - Premiação 
 

7. Largada 
a. A largada seguirá a ordem numérica das viaturas: 
b. O tempo de prova será de 2 horas. 
c. O odômetro e o cronômetro de cada competidor deverá ser zerado na largada 

sendo que o cronômetro deverá ser acionado no momento que for autorizada a 
largada da prova; 

d. A largada será automática e caso o competidor não largue no seu horário, o seu 
tempo estará sendo computado; 

e. Cada veículo largará de 2 em 2 minutos. 
 
 

8. Descrição do Trilha  
a. Todos receberão uma planilha com a indicação dos pontos que deverão passar, 

velocidade do trecho, tempo ideal e quilometragem entre pontos a serem 
visitados; 

b. Existirão informações na planilha com indicação de ponto de passagem e de 
perigo; 



c. A planilha indicará a velocidade e o tempo ideal para cada trecho combinado 
com a distância a ser percorrida entre os trechos; 

d. Sempre que tiver uma porteira a ser aberta e fechada, ou algum obstáculo que 
exija mais tempo para sua transposição, será dado um tempo adicional para 
passar e será na forma de deslocamento;  

e. Todos terão que obedecer rigorosamente a hora de largada e a hora de 
chegada; 

f. Os competidores perderão 1(um) ponto a cada segundo que chegar adiantado 
ou atrasado, em cada um dos Pontos de Controle (PC); 

g. Os PC são virtuais e destinam-se a certificar que o competidor está cumprindo o 
trajeto no tempo ideal;  

h. Alguns dos marcos de passagem poderão ser PC; 
i.  Os PC’s são conhecidos apenas pela direção da prova; 
j. O competidor que deixar de passar  por um marco ou PC, perderá 500 pontos; 
k. Existirão pontos de aferição ao longo do trajeto para aferição do odômetro e 

serão indicados na planilha; 
l. Serão descartados as três piores passagens;  
m. Os marcos que forem saltados não entram na lista de descarte. 

 
9. Pré-requisitos 

a. Os veículos não poderão utilizar qualquer tipo de equipamento de navegação 
integrado ao veículo. 

b. Dispor de rádio VHF, podendo ser base e/ou HT, preferencialmente rádio base. 
c. Todos deverão utilizar o programa GPX Viewer (gratuito) ou similar. Esse 

visualizador deverá ter o mapa de fundo com a imagem geográfica do local da 
competição. (p. ex. Google Earth). 

d. O competidor deverá fazer, antecipadamente, uma visita aérea ao local da 
competição, para que o celular ou tablet a ser utilizado grave em seu cash a 
imagem da região, pois essa área não é coberta pelas operadoras de telefonia 
celular. 

e. Esse programa permite seu uso de forma off-line. 
f. O segundo programa a ser instalado será o Wikiloc, que é gratuito e roda em 

IOS e Android. 
g. Recomendamos o uso do programa Totem Full Rally na opção Odômetro Digital 

para auxiliar na navegação, pois dispõe de recursos de odômetro digital e 
velocidade, além de permitir a aferição do odômetro e também é gratuito. 

h. Maiores informações sobre o uso desses software podem ser encaminhadas à 
organização. 
 

10. Critérios de desempate 
a. Piloto que tiver com a fantasia eleita pelos presentes como a mais original; 
b. Maior número de zeramentos de PC’s; 
c. Número de inscrição mais baixo. 

 


