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Panambi, 27 de Abril de 2011. 
 
PENALIZAÇÂO DE PILOTOS: 
A Revollution Eventos, como Promotora Organizadora da Copa Norte de Veloterra 
(Velocross)  2011, sob supervisão da Federação Gaúcha de Motociclismo, e conforme 
Art. 9º e parágrafos 4 e 10 de seu regulamento, informa aos interessados a seguinte 
penalização: 
 

Art. 9º  Paragrafo 4.: 

Dar passagem aos concorrentes que estiverem em condições de fazê-la 

mantendo o mais alto espírito esportivo, antes, durante e depois das 

competições; 

 

Art. 9º  Paragrafo 10.: 

As multas terão valor inicial 01 (um) salário mínimo vigente e crescente de 

acordo com a gravidade da transgressão; 

 

Tendo em vista os lamentáveis fatos ocorridos, na 3ª Etapa da Copa Norte de 
Veloterra 2011, realizada em Santa Cecilia do Sul, no domingo de 24/Abril, causando 
transtornos e um mal estar total entre o público presente, organizadores e 
autoridades, denegrindo a imagem do esporte, expondo O Promotor e a Prefeitura 
local ao ridículo com atitudes totalmente contrarias as regras do esporte. Isto posto 
como Organizador Responsável pelo evento e conforme nosso regulamento determino 
a seguinte punição abaixo, aos pilotos envolvidos, a qual estou repassando a 
Federação Gaúcha de Motociclismo: 
 

PUNIÇÃO: Recolhimento de uma pena pecuniária determinada em 01 (um) 
salário mínimo vigente aos cofres da Federação Gaúcha de Motociclismo, e 
uma Advertência por um período de 30 dias, onde os pilotos não podem 
envolver-se em novo incidente disciplinar, sob pena de suspensão do direto de 
participação de eventos oficiais da FGM. O não cumprimento imediato das penas 
impostas acima duplica o valor da multa e o período de Advertência. 
 

Pilotos PENALIZADOS: 
 #183 Leandro Folle (Montauri/RS),  
#380 Frederico Gazola Andrigo ( Marau/RS), 
#820 Andre Calegari (Tapejara/RS). 
 
 

 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Federação Gaúcho de Motociclismo 
 
 
 
 

Paulo Della Flora 
Presidente 

 
 

Jair Silveira Costa 
Organizador da Copa Norte de Veloterra 2011 

 


