
 

30 de setembro, 1º e 2 de outubro - Ginasio Polesportivo Jose Correa – Barueri (SP) 

 
 
O 1º Festival de Arrancada de Barueri utilizará o regulamento CBA, que pode ser 
encontrado em www.cba.org.br. Porém, a forma de disputa será diferenciada, com 
eliminatórias desde as oitavas de final, conforme descrito nos ítens abaixo: 

 
 
A1 - No Festival de Arrancadas de Barueri não haverá migração de categorias 
 
A2 - Após a realização das 3 puxadas classificatórias, sendo previstas 2 no sábado e 1 no 
domingo pela manhã, a competição seguirá no formato mata-mata. 
 
A3 - Seguem abaixo as diferentes situações de montagem das chaves: 
 
A3.1 - Para categorias com 15 pilotos ou mais: ocorrerão oitavas de final (16 pilotos), 
quartas de final (8 pilotos), semi-finais (4 pilotos) e final (2 pilotos). Para o caso específico 
de 15 participantes, o melhor nas puxadas classificatórias vencerá a largada da oitava de 
final automaticamente, e a partir daí a competição segue normalmente. Para este caso, 
estão previstas duas baterias de largadas classificatórias no sábado e uma no domingo 
pela manhã. Caso alguma categoria ultrapasse o número de 50 pilotos inscritos, apenas 
os 50 melhores de sábado, em suas respectivas categorias, participação da puxada 
classificatória de domingo. 
 
A3.2 - Para categorias com 7 a 14 pilotos: classificam-se apenas 8 carros direto para as 
quartas de final (8 pilotos. Para o caso específico de 7 participantes, o melhor nas 
puxadas classificatórias vencerá a largada da quarta de final automaticamente, e a partir 
daí a competição segue normalmente, conforme item A3.1. Para este caso, estão 
previstas 2 baterias de largada classificatórias no sábado e 2 no domingo. 
 
A3.3 - Para categorias com 6 pilotos ou menos, não ocorrerão puxadas no formato mata-
mata, e os vencedores serão conhecidos pelos tempos das classificatórias. Para este 
caso, está prevista a realização de 5 baterias de largada. 
 
A4 - O Festival de Arrancadas de Barueri é uma prova festiva, sem pontuação para 
campeonato. Sendo assim, teremos pilotos em espera para as puxadas do mata-mata. 
Isso é possível, já que diferente de campeonatos, onde existe pontuação até o 20º 
colocado, serão premiados somente os vencedores.  
 
A4.1 - Funcionará da seguinte maneira: Na primeira largada do tipo mata-mata (sejam 
oitavas ou quartas de final, dependendo do número de inscritos), caso algum piloto não 
compareça para a largada, o mesmo será substituído pelo próximo colocado das largadas 
classificatórias. Após a realização da primeira rodada do mata-mata, não haverá mais 
substituição de piloto. 



 
A5 - Classificação nas chaves: 
Para efeito de classificação final dos pilotos, os competidores que perderem a puxada, 
terão os tempos comparados com os dos outros perdedores naquela fase do mata-mata, 
e serão ordenados pelos melhores tempos. 
 
 
 

Anexo 01 – Chaves 
 

 
 
Caso as eliminatórias comecem direto nas Quartas de Final (7 a 14 participantes), os 
confrontos ficam assim definidos: 1º X 8º, 2º X 7º, 3º X 6º, 4º X 5º. 
 
 
 

 

 
 

(11) 3589-7243 
 

http://www.arrancadabarueri.com.br 

 


