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CampeonCampeonCampeonCampeonato Baiano de Cross Country/2013ato Baiano de Cross Country/2013ato Baiano de Cross Country/2013ato Baiano de Cross Country/2013    

Mata de São João – 1ª Etapa 
 

Data: Nos dias 13 e 14 de abril de 2012.  

Local: Pista do parque industrial de Mata de São João.  

Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas pelos telefones: (77) 8817 9400 / 9115 7797, falar com Luvecy ou 
Rita até a sexta-feira. O valor da inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais) para cada categoria mais o valor de R$ 
20,00 (vinte reais) para a premiação de festa do campeonato totalizando R$ 100,00 (cem reais). Obs: caso haja 
cronometragem eletrônica através de transponders será acrescido R$ 20,00 ao valor da inscrição por categoria. 
ATENÇÃO: As inscrições ENCERRAM-SE NO SÁBADO às 15:00 hs. As últimas inscrições serão realizadas 
no local da prova, sábado, PELA MANHÃ (das 8:00 às 15:00). Após este horário só serão inseridas inscrições 
que não influencie na capacidade de pilotos 20 (vinte) no ‘’gate’’, só haverá baterias eliminatórias caso exceda 
a capacidade do gate  até o horário definido (15:00). O limite máximo para composição ou não de gate ou se 
haverá ou não o numero de motos de uma determinada categoria será até as 22:00hs do sábado no entanto no 
domingo não haverá inscrições em hipótese alguma.  

Hospedagem: A comissão organizadora indica o Hotel NIB na cidade de Mata de São João (Novas instalações), fone 
para reserva: (71) 3635 2588, além desta o hotel mais próximo é o da cidade de Pojuca a aproximadamente 15,3 
km, 19 mins. 
     
1. A comissão de Cross Country, para essa etapa, é formada por: 

Comissário Organizador – Maick Ericson - Comissário Federação – Ivanildo Araújo – Supervisão 

Diretor Técnico de pista – Weldo Carvalho - Diretor de Prova – Luvecy Meira. 

2. Se a quantidade de pilotos, numa categoria, exceder a quantidade de motos possíveis no "gate de largada", haverá, 
então, baterias eliminatórias para determinar os classificados para a bateria final da categoria nesta etapa – que 
acontecerão NO SÁBADO A TARDE para determinar os classificados para a bateria final da categoria, a ser 
realizada no domingo. 

3. A bateria eliminatória terá a metade (inteira) da quantidade de tempo+(1volta), definidas p/ a categoria. 

3.1 É obrigatória uma parada no pit stop, para abastecimento ou não, abastecer e um critério do piloto, desde que seja 
feita a parada e seja desligado o motor. Abastecer ou não e obrigatório desligar o motor.  

4. É obrigatório a presença de todos os pilotos inscritos para a solenidade de abertura, (Hino Nacional Brasileiro), o 
não comparecimento caso o piloto classifique entre os cinco primeiros colocados terá perca de 20% do valor do 
prêmio. 

5. A escolha da posição no (gate) de largada nas etapas será por ordem de classificação no campeonato apenas para o 
primeiro colocado de cada categoria, os demais por ordem de inscrição. 

6. Sábado a partir das 15:00h, se NÃO houver necessidade de realização de baterias eliminatórias, os treinos livres 
serão abertos à partir das 15:30 a todos os pilotos inscritos. Caso contrário, só haverá treinos livres após a 
classificatória. Obs: Só poderão participar da classificatória e/ou treinar, os pilotos regularmente inscritos. 

6.1. Domingo haverá um treino de reconhecimento de pista para todas as categorias a partir das 9:00h para apenas os 
pilotos que estiverem vistoriados, podendo ser alterados ou cancelados de acordo com andamento do evento.  

7.  O percurso será de 2.700 metros com obstáculos naturais, algumas subidas e descidas, percurso bastante técnico. 
8. Domingo haverá VISTORIA das Motos CLASSIFICADAS, na área de pit stop que estará localizada dentro do circuito, das 
8:00 às 9:00h e a largada será por categoria, a partir das 10:00h. 
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9. As categorias largarão na seguinte sequência: 1ª NOVATO, 2ª OVER-35 e 45Especial, 3ª OVER-35 Nacional, 4ª 
NACIONAL A, 5ª ESPECIAL XC1, 6ª Quadriciculos . Esta ordem pode ser alterada pela Comissão do Cross Country. 

10. Os organizadores deverão informar, através de ofício, a secretaria de saúde e os hospitais da cidade, com a 
solicitação para que sejam colocados médicos de plantão ou de "sobreaviso" no período da prova, preferencialmente: 
Clinico geral, Traumatologista, Neurologista ou Ortopedista. Obs. É obrigatória a presença de no mínimo uma 
ambulância no local da prova. 

11. Troféus: Serão entregues por categoria: 
 
Especial XC1 1º ao 7º, Esp. Over-35  1º ao 5º, Nac. Over-35  1º ao 5º, Cat.Esp. Over-45 1º ao 3º, Nacional A 1º ao 7º, 
Novatos 1º ao 7º, Quadriciclos1º ao 3º 
12. Premiação em dinheiro para esta etapa é: 

PREMIAÇÃO: 2013       
CATEGORIAS 1°LUGAR 2°UGAR 3°LUGAR 4°LUGAR 5°LUGAR TOTAL 

CATEG.ESPECIAL XC1 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 70,00 R$ 1.070,00 

CATEG. NAC. OVER-35  R$ 150,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$     510,00 

CATEG. ESP. OVER-45 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$     260,00  

CATEG. ESP. OVER -35  R$ 150,00 R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$     510,00 

CATEG. NACIONAL A R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$     740,00  

CATEG. NOVATO R$ 150,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 60,00 R$      470,00 

CATEG. QUADRICICLOS Troféus Troféus Troféus   R$ 0,00 

Sete categorias Troféus Para todas as categorias Total R$ 3.560,00 

 

BRIEFING: Sábado as 20:00h Local a Ser informado pela organização da prova no dia do evento. 

 

Salvador, 07 de abril de 2013. 

 

Luvecy Meira – Diretor de Prova  
Fone: 77 8824-2951/ 8817-9400  

José C. R. Conceição – Presidente - FBM  
Fone: 71 3481-0891 

 
 
 


