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São Paulo, 13 de abril de 2022. 

 

Instrução para as Provas Dinâmicas 

 

Prezadas equipes, 

 

As provas de Aceleração, Velocidade, Frenagem, Tração, Manobrabilidade e 

Suspensão serão disputadas em formato de Arena e funcionarão da seguinte 

maneira: 

• A janela será aberta das 9:00 às 15:00, sendo o limite de entrada na 

arena às 12:00; 

• A fila dos bajas poderá ser formada a partir das 8:00, equipes nas finais 

de projetos poderão entrar na fila sem o baja; 

• Às 15:00, se encerram as provas dinâmicas, será permitida a passagem 

do carro alinhado na prova; 

• Uma vez dentro da arena, a equipe terá que fazer todas as provas; 

• Se o baja quebrar dentro da arena, serão validadas as passagens 

anteriores à quebra; 

• Não será permitido o conserto dos bajas dentro da arena; 

• Será permitida a entrada de um integrante (apoio) por equipe para 

acompanhar o piloto durante as provas dinâmicas; 

• Fica a critério da equipe desligar os motores durante a fila das provas, 

sendo obrigatório o acionamento sempre que solicitado; 

• Se houver mais de 5 carros na fila de alguma prova, um juiz poderá 

solicitar que a equipe se encaminhe para outra prova; 

• Uma equipe não pode ficar com o carro parado no interior da arena fora 

de alguma fila ou prova. Caso ocorra isso, um juiz poderá solicitar que a 

equipe se encaminhe para uma prova, ou sugerir a saída da arena. 

Sobre a prova de Super Prime, o item C5.7.3 do RATBSB – Emenda 4 sofrerá 

uma alteração para a atual competição: 

C5.7.3 As equipes são classificadas pela soma de pontos obtidos na 

prova de Suspensão (C5.8). Para as equipes que não pontuarem na prova de 

Suspensão, a classificação seguirá por ordem crescente da numeração da 

equipe. Desempates são realizados por sorteio. 

O chaveamento da prova será da seguinte maneira: 
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32 avos 
de final 

 
16 avos 
de final 

 
 Oitavas 

de final 
 

 Quartas 
de final 

  Semifinais   Final 

1° x 64°               

32° x 33°               

17° x 48°               

16° x 49°               

8° x 57°               

25° x 40°               

24° x 41°               

9° x 56°               

5° x 60°               

28° x 37°               

12° x 53°               

21° x 44°               

13° x 52°               

20° x 45°               

29° x 36°               

4° x 61°               

2° x 63°               

31° x 34°               

15° x 60°               

18° x 47°               

7° x 58°               

26° x 39°               

23° x 42°               

10° x 55°               

6° x 59°               

27° x 38°               

22° x 43°               

11° x 54°               

14° x 51°               

19° x 46°               

30° x 35°               

3° x 62°               

 

As colocações indicadas acima são a classificação na prova de suspensão, já 

considerando as equipes que não pontuaram na prova em ordem crescente da 

numeração. 

Caso exista mais de 64 equipes para participar do Super Prime, haverão 

etapas preliminares entre as equipes pior classificadas. Caso exista menos que 64 

equipes, as melhores colocadas estarão automaticamente classificadas para a 

próxima fase. 
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Haverá uma modificação da distribuição de pontos por classificação das 

equipes. Ela ficará da seguinte maneira: 

• Vencedor do Super Prime: 30 pontos; 

• 2° Colocado do Super Prime: 24 pontos; 

• 3° Colocado do Super Prime: 18 pontos; 

• 4° Colocado do Super Prime: 15 pontos; 

• Eliminados nas quartas de Final: 12 pontos; 

• Eliminados nas oitavas de final: 9 pontos; 

• Eliminados nos 16 avos de final: 6 pontos; 

• Eliminados nos 32 avos de final: 3 pontos; 

• Eliminados na etapa preliminar: 0 ponto. 

 

Atenciosamente, 

 

Comitê Baja SAE BRASIL 


