Normas para Inscrição e Participação no
The Forwarder Championship - 1º Campeonato Sul-Americano de Operadores de Forwarder
11 a 13 de abril de 2018 na Expoforest 2018
Santa Rita do Passa Quatro - SP

Este Campeonato está sendo realizado de forma inédita na Expoforest 2018, para promover
a integração entre empresas do setor florestal, operadores de forwarder e demais participantes. Visa
estimular de forma interativa que os operadores busquem aperfeiçoamento para suas práticas
operacionais. O Campeonato ainda tem o intuito de proporcionar a integração e troca de experiências
entre os participantes e as empresas florestais.
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
•

The Forwarder Championship - 1º Campeonato Sul Americano de Operadores de Forwarder
acontecerá na Expoforest 2018, no Horto Florestal Vale Aprazível, no Município de Santa Rita
do Passa Quatro (SP), Rodovia Anhanguera (SP 330) km-258, a 60 km de distância de
Ribeirão Preto (SP).

•

A competição terá no máximo 40 participantes.

•

Cada empresa florestal poderá inscrever até 2 (dois) operadores de forwarder. Caso a
empresa tenha mais de 3 (três) unidades florestais, poderá inscrever 1 (um) operador por
unidade.

•

Os competidores poderão escolher qual forwarder desejam operar. Estarão disponíveis um
modelo da Ponsse, da Komatsu Forest e da John Deere ambos com capacidade de carga de
20 toneladas.

•

É obrigatório o operador estar vinculado a uma empresa florestal.

•

O operador deverá apresentar-se com vestuário e EPI’s (equipamentos de proteção
individual) apropriados para as atividades a serem desenvolvidas.

•

O idioma oficial do Campeonato é o português.

•

A avaliação das atividades desenvolvidas será realizada por uma Comissão Técnica.

2. INSCRIÇÕES
•

Cada empresa florestal poderá inscrever até dois (2) operadores de forwarder. Caso a

empresa tenha mais de 3 (três) unidades florestais, poderá inscrever 1 (um) operador por unidade.
•

As inscrições ocorrerão até 31 de março de 2018 e deverão ser feitas impreterivelmente pelo

portal https://inscricoes.malinovski.com.br/
•

No local, não serão realizadas inscrições de operadores. Também, não será permitida a troca

de operadores por parte das empresas florestais.

3. ETAPAS DO CAMPEONATO
Estarão aptos para participar os operadores que efetuaram a inscrição até a data de 31 de
março de 2018, e apresentarem-se com os documentos e os EPI’s necessários (bota, calça, protetor
auricular e capacete).
•

O operador inscrito deverá apresentar sua carteira de habilitação e documento comprobatório

de vinculo junto a empresa no ato do credenciamento junto a Comissão Técnica Organizadora do
Campeonato.
•

O uso dos EPI’s será obrigatório para realizar as operações, caso contrario, o operador será

desclassificado.
•

O Campeonato está estruturado em etapas compostas por quatro operações, com foco em

agilidade e precisão operacional. Ao realizar as operações o operador passará para a próxima após
ter concluído a anterior.
•

Nos dias 11 e 12 de abril de 2018, será realizada a etapa classificatória, que consiste na

tomada de tempo que o operador levará para realizar o circuito estabelecido com as quatro
operações. A partir dos tempos de execução, será criado um ranking entre os participantes com os
melhores tempos, que será divulgada em edital, no local do Campeonato, no final do dia 12 de abril.
•

As etapas finais serão realizadas no dia 13 de abril.

•

Passarão para a segunda etapa os operadores classificados até o 8º lugar. Nesta etapa, os

operadores realizarão novo circuito, onde serão realizadas novas tomadas de tempos. Nesta etapa,
os operadores concorrerão entre si de acordo com o ranking da etapa classificatória, da seguinte
forma: 1ª posição com a 8ª posição; 2ª posição com a 7ª posição; 3ª posição com a 6ª posição; e 4ª
posição com 5ª posição. O operador com o melhor tempo entre as duplas passará para a próxima
etapa.
•

Na terceira etapa, onde estarão disputando apenas os 4 (quatro) operadores classificados

na segunda etapa, será realizado um sorteio para seleção das duplas, que participarão de nova
rodada de testes. O Campeonato estará concluído quando restar somente dois operadores a
realizarem a última etapa. Assim, o operador que realizar o circuito e as operações propostas com o
melhor tempo, estará em primeiro lugar.

•

O primeiro colocado ganhará o troféu do Campeonato e R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais),

e o segundo colocado R$1.000,00 (Mil reais). Todos os operadores ganharão certificados de
participação.
4. INSTRUÇÕES PARA OS PARTICIPANTES
•

Será publicado até 04 de abril a data e horário em que cada operador realizará a sua tomada

de tempo no Campeonato.
•

O operador que chegar atrasado será desclassificado.

•

É de responsabilidade do Operador participante, durante o Campeonato, localizar a área em

que o evento estará acontecendo. Também, deverá acompanhar a evolução das etapas e a
divulgação dos horários em que executará a tomada de tempos.
•

Nos dias em que o Campeonato estiver acontecendo,

5. CONTATO
•

Fone: +55 (41) 3049-7888 / (41) 9 9924-3993

•

E-mail: campeonato@malinovski.com.br

