
                                                             

 

RALLYMAKERS CUP - CATEGORIAS 
 
 
UTVs 
 
RC UTV 1    
Categoria destinada a pilotos e veículos  Pró, com resultados expressivos em 
competições motociclísticas e automobilísticas e de alto nível de competitividade e 
performance, avaliados pela Comissão Nacional de Rally, e veículos com 
preparação livre que não se enquadram nas categorias anteriores. 
Motor: Original do veículo em produção 
 
RC UTV 2   
A Quem se Destina:  Pilotos com UTVs originais de fábrica disponíveis no mercado 
Brasileiro e preparação Livre. 
Características Técnicas iguais à RC UTV 1 
 
RC UTV 3       
A Quem se Destina:  UTVs originais de fábrica disponíveis no mercado Brasileiro 
Motor: Original do veículo até 1050cc com preparação limitada. 
O campeão deverá trocar de categoria no ano seguinte. 
 
RC UTV 4  (PRODUCTION) 
A Quem se Destina: Categoria de acesso a modalidade e para UTVs ORIGINAIS 
Motor: Original do veículo.  
Limite de velocidade de 110km/h 
O campeão deverá trocar de categoria no ano seguinte. 
 
RC UTV 5 (ASPIRADO) 
A Quem se Destina:  Pilotos com veículos UTV aspirados até 1050cc.  
 
RC UTV O45 (OVER 45) 
A quem se destina: pilotos com idade de 45 anos ou mais, completos até a data da 
prova, com qualquer tipo de veículo desde que descrito nas categorias acima 
referidas.   
Especificações técnicas da categoria igual a RALLY UTV 1. 
 
RC DOUBLE 
A quem se destina: pilotos que desejam correr com navegador e planilha (livro de 
bordo) com qualquer tipo de veículo desde que descrito nas categorias acima 
referidas.   
Especificações técnicas da categoria igual a RALLY UTV 1. 
 
RC UTV ST (START) 
A quem se destina: pilotos com idade entre 14 e 17 anos devidamente autorizados 
pelos pais através de documento reconhecido em cartório conforme modelo oficial, 
ou com autorização judicial. 
Deverá sempre estar acompanhado de um co-piloto habilitado, que deverá 
conduzir o UTV em trajetos de deslocamento e ligações. 
Especificações técnicas da categoria igual a RC UTV 3. 
 
 



                                                             

 

RC UTV KD (KIDS) 
A quem se destina: pilotos com idade entre 12 e 13 anos devidamente autorizados 
pelos pais através de documento reconhecido em cartório conforme modelo oficial, 
ou com autorização judicial. 
Deverá sempre estar acompanhado de um co-piloto habilitado, que deverá conduzir 
o UTV em trajetos de deslocamento e ligações. 
Especificações técnicas da categoria igual a RC UTV 3. 
Velocidade máxima limitada a 110km/h. 
 
RC UTV  EX (Experimental)  
UTVs de fabricação artesanal, com preparação livre. Cilindrada máxima 1399cc, 
com motor e caixa provenientes de motocicletas. 
Quando a cilindrada for superior a 1050cc, o veículo deve ser de tração 4x2. 
 
Todos os veículos devem respeitar o limite de 115 decibéis no sistema de 
escapamento que não poderá ser direto, deve usar abafador. 
Maiores detalhes no descritivo de cada categoria presentes no Regulamento 
Geral. 
 

 


