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REGULAMENTO – SELEÇÃO DE DUPLAS CARIOCAS
Foi reservada pela CBA, para o Estado do Rio de Janeiro, uma cota de 23 vagas para o XV A&C. Sendo 7 vagas para
duplas grau I e 16 vagas para duplas grau II e III. As vagas reservadas ainda serão divididas pelas categorias Mini,
Midi e Standard de acordo com a proporção das duplas inscritas atualmente no Campeonato Regional (vide quadro
abaixo);
VAGAS P/ CATEGORIA
MINI

MINI

GRAU I
MIDI
STD
TOTAL
2
2
3
7
GRAU II E GRAU III
MIDI
STD
TOTAL
4
4
8
16

Fica entendido por dupla do Estado: a numeração da carteira de trabalho ou residência atual do condutor;
Todas as duplas de grau III tem vaga garantida na competição, retirada da cota dada para os graus II e III;
As duplas de graus I e II estarão aptas a participar desta cota, desde que, tenham competido em pelo menos 75% das
próximas etapas do Campeonato Carioca, a partir da data deste comunicado;
As vagas para QRMBC sairão da cota da categoria Standard do grau a qual pertencem (1 vaga para Grau I e 1 vaga
para Grau II). Caso não haja duplas aptas, a mesma retornará a categoria de origem;
As próximas etapas do Campeonato Carioca, a partir da data deste comunicado, servirão para classificar as duplas do
Estado. As duplas que atingirem maior pontuação neste ranking estarão automaticamente classificadas;
Se após a classificação de duplas através do ranking, conforme descrito acima, houver vagas disponíveis, serão feitas
etapas seletivas, que classificarão as duplas com maior pontuação para preenchimento das vagas ociosas;
Caso uma das duplas classificadas abdique, a dupla subsequente do ranking e, de mesma categoria, preencherá a
vaga;
As duplas que passarem de grau no meio deste processo de seleção passarão automaticamente a pontuar no grau
para o qual foram promovidos, perdendo então, os pontos na graduação em que se encontravam;
No caso de uma das categorias não ter sua cota reservada totalmente preenchida. O residual de vagas, de mesma
categoria, será dividido entre as outras, mini, midi ou standard e que ainda tenham duplas em espera;
Os custos com inscrição, hospedagem, alimentação, deslocamento ou de qualquer outra espécie durante os cinco
dias de XV A&C, NÃO SERÃO CUSTEADOS pelo Agility RJ ou pela CBA. Devendo, portanto, serem arcados pelo
condutor que se interessar em participar;
Caso haja mais interessados em competir além da cota reservada, estes serão colocados em uma lista de espera e
poderão ainda ser beneficiados de vagas em aberto por outros estados, ou até estrangeiros, sempre seguindo a
mesma proporcionalidade;
Qualquer item que não tenha sido abordado por este regulamento, deverá ser comunicado a coordenação do Agility
RJ e analisado pela comissão do Estado, com um prazo de resposta de até 48horas.
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