REGULAMENTO DO “CAMBEA FAST” MODALIDADE DO
6º CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO
1. CAMBEA FAST - PROVAS DE VELOCIDADE
1.1 As provas de velocidade do CAMBEA FAST se iniciarão no dia 06 de abril de 2016 e terminará no dia 09 de

abril 2016. É idealizada e organizada pela Plásticos Alko no Expo Center Norte em São Paulo durante a Feira
FESPA Brasil 2016 .
1.2 Poderão participar das Provas de Velocidade do CAMBEA FAST todas as pessoas presentes na feira, desde que
maiores de 16 anos.
1.3 Fica terminantemente proibida a participação de funcionários, prestadores de serviços e parentes de 1º grau de
colaboradores de todos os patrocinadores do 6º CAMBEA.
1.4 Para participar do CAMBEA FAST e ser elegível aos prêmios, o participante deverá cumprir rigorosamente as
regras, sendo automaticamente desclassificado caso não as cumpra. O competidor deverá ter uma conduta
profissional e trabalhar com segurança.
1.5 Os participantes do CAMBEA FAST declaram estar cientes e de acordo com as condições de participação e termos
deste regulamento.

2. MECÂNICA DO CAMBEA FAST – MODALIDADE DO 6º CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO - CAMBEA
2.1 Os interessados em participar das provas de velocidade deverão se inscrever diretamente no stand do CAMBEA e
preencher uma ficha com seus dados. Feito isso os organizadores do CAMBEA irão fazer uma lista de competidores
respeitando a ordem de chegada e avisar o horário de cada bateria.
2.1.1 Não haverá nenhuma taxa de inscrição. A participação é gratuita, basta se inscrever na hora.
2.1.2 Caso o competidor não compareça no horário da sua bateria será desclassificado não podendo mais participar
de nenhuma bateria posterior.
2.1.3 Os competidores do CAMBEA estão autorizados, caso queiram, de participar do CAMBEA FAST desde que em
horários diferentes de sua bateria.
2.1.4 A prova de velocidade consiste no envelopamento de um capô de um carro em menor tempo, com o adesivo
Fibra de Carbono – Sistema Air Flow – Alltak Tunig da Plásticos Alko. A prova terá duração máxima de 15 minutos.
2.1.5 O critério de refile, acabamento e qualidade final servirá para as penalidades que serão convertidas em
acréscimo de segundos no tempo dos competidores mediante as falhas existentes no envelopamento. Não basta ser o
mais rápido é preciso envelopar com qualidade.
2.1.6 O competidor deverá participar sozinho.
2.1.7 As provas de velocidade contarão com um corpo de jurados. A ficha de avaliação deverão ser avaliados critérios
de refile, acabamento e qualidade final do capô, o competidor receberá a pontuação de acordo com o trabalho

apresentado. Os pontos serão somados e convertidos em segundos para que seja feito os acréscimos nos tempos
finais de cada competidor que for penalizado.

2.2 A disputa do CAMBEA FAST ocorrerá da seguinte forma:
- 5 baterias diárias com duração de 15 minutos cada.
HORÁRIOS DOS DIAS 03 A 06 DE MAIO
14h00 às 14h20
15h00 às 15h20
16h20 às 16h40
17h40 às 18h00
18h30 às 18h50
OBS.: ESTES HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DOS ORGANIZADORES DO EVENTO.
- O vencedor será o que tiver o melhor tempo de envelopamento considerando as penalidades.
2.2.1 Os organizadores do evento disponibilizarão os adesivos, materiais para limpeza, energia elétrica, soprador
térmico, estilete e espátula.
2.2.2 Os competidores poderão efetuar o envelopamento de sua maneira de costume, porém não será permitido o
uso de qualquer produto químico ou alvejante e nem o uso de ferramentas próprias. Deverão utilizar as ferramentas e
materiais cedidos pelos organizadores.
2.3 Os competidores deverão apresentar-se com 5 minutos de antecedência, munidos de seus cartões de identificação
com data e horário da sua bateria. A tolerância é até o horário de início da bateria, não poderá participar aquele que
chegar atrasado ou que não estiver portando o cartão de identificação.
2.3.1 O local deverá permanecer limpo, caso isto não ocorra o competidor será penalizado.
2.4 Durante a participação no CAMBEA FAST não será permitido explorar nenhuma marca que não seja a da própria
empresa do competidor. Caso o competidor esteja usando alguma marca aparente os organizadores do evento irão
mascará-la com adesivos.

3. OS JUÍZES
3.1 Os defeitos no envelopamento (refile, acabamento) serão transformados em penalidades e acrescidos segundos
ao tempo final do competidor, segundo a tabela de conversão feita pelos organizadores.
3.2 Serão desclassificados todos os competidores que danificarem o capô, riscarem a pintura ou causarem algum
princípio de incêndio por mau uso/manuseio das ferramentas.
3.3 Os organizadores deste campeonato se reservam o direito de desclassificar os competidores que não obedecerem
às regras deste regulamento.

4. PENALIDADES
A- BOLHAS – 0 A 10 PONTOS
B- ESTRIAS – 0 A 10 PONTOS
C- DISTORÇÃO – 0 A 10 PONTOS
D- REFILE – 0 A 10 PONTOS
E- LIMPEZA – 0 A 10 PONTOS

5. PREMIAÇÃO
5.1 Caso o vencedor “CAMBEA FAST” não seja encontrado neste período, o segundo colocado é automaticamente
beneficiado com o prêmio.
5.2 Os prêmios são intransferíveis e em hipótese alguma o vencedor poderá trocá-los ou recebê-los em dinheiro.

6. AUTORIZAÇÃO DE USO
6.1 Os competidores inscritos expressam a sua voluntária e gratuita participação e concordam em autorizar, desde já
e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, o uso de seus nomes no site dos
organizadores do campeonato e nas redes sociais, bem como outros meios de divulgação como: TV, jornal, revista,
mídia exterior entre outros, sem nenhum ônus para os organizadores deste Campeonato e em caráter definitivo, bem
como atestam ter obtido todas as autorizações porventura necessárias, relativas à citação de outras pessoas.
6.1.1 Termo de cessão de direito de uso de imagem:
COMPETIDOR
Eu,
,
nacionalidade
,
estado
civil
, profissão
, inscrito no
CPF
e RG
, autorizo o uso da minha imagem para fins de
divulgação e publicidade do CAMBEA FAST – modalidade do 2º Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo
“CAMBEA”.
São Paulo,

Nome Completo

de

de 2012.

Assinatura

6.1.2 As autorizações descritas acima não significam, implicam ou resultam em qualquer obrigação de divulgação,
nem de pagamento.

6.2 Os organizadores do CAMBEA FAST se reservam o direito de não aceitar a inscrição de qualquer competidor que
não atenda aos termos aqui discriminados.
6.3 Ao realizar sua inscrição, os competidores autorizam que os organizadores deste Campeonato façam o envio de
informações, ofertas e lançamentos para e-mail cadastrado na ficha de inscrição.

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS
7.1 É idealizadora desta modalidade do 6º Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo a empresa Plásticos
Alko, detentora da marca Alltak Tunning.
7.2 Os organizadores administrarão com confidencialidade e ética os dados referentes aos participantes do
“CAMBEA”.
7.3 Os organizadores, se reservam o direito de alterar, inserir ou excluir as regras e premiações deste regulamento
e/ou da política deste Campeonato sem aviso prévio, nos casos em que houver necessidade ou por justa causa. Sendo
de responsabilidade dos competidores o acompanhamento das informações contidas neste regulamento no site
www.cambea.com.br.
7.4 Em caso de dúvidas sobre o acompanhamento do CAMBEA FAST no decorrer do mesmo, os competidores deverão
entrar a equipe que estará devidamente identificada no local.
7.5 Este regulamento está devidamente registrado em Cartório.
8. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins que li e concordo integralmente com o Regulamento do CAMBEA FAST – Modalidade do
6º Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo. Entendo a extensão de minhas responsabilidades e
obrigações ali descritas e por mim assumidas neste ato de complemento de inscrição através da assinatura deste
Termo de Responsabilidade.
Nome do Competidor

RG.

Assinatura do Competidor
São Paulo,

de MAIO de 2016.

9. FICHA DO COMPETIDOR DO CAMBEA FAST
Nome do Competidor
Telefone
Empresa

RG.
e-mail
Cidade

