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Data: A quarta etapa do Campeonato Baiano de Cross Country acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro de 2013, 
em praia do forte no litoral da capital baiana, que fica situada à aproximadamente 65 km do aeroporto 2 de julho 
na capital.Lá vamos contar com uma calorosa recepção dos organizadores e uma ótima estrutura de Box para os 
pilotos e equipe que queira pernoitar na pista.  

Local: Fazenda Santa Clara Localizada no distrito de Malhadas a aproximadamente 16 km de Praia do Forte 

Hospedagem: As opções de hospedagens para esta etapa são as pousadas: 
Pousada Sobrado da Vila tel. (71) 3676-1088 www.sobradodavila.com.br 
Pousada Tatuaparatel. (71)3676-1015/1466 www.tatuapara.com.br 
Pousadas Aloha Brasil Tel. (71) 3676-0279 - www.pousadaalohabrasil.com.br 
Pousadas Brasil tel. (71) 3676-1285/0389 

Pousadas Casa da Praia tel. (71) 3676-1362/1404 - www.casadapraia.tur.br  

Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas pelos telefones: (77) 8817 9400 - OI/ 9115 7797 - TIM, 9989 3880 
VIVO,  falar com Luvecy Meira até a sexta-feira da semana que antecede o evento. O valor da inscrição será de R$ 
80,00 (oitenta reais) para cada categoria. Obs: caso haja cronometragem eletrônica através com transponders será 
acrescido R$ 20,00 ao valor da inscrição por categoria. ATENÇÃO: As inscrições ENCERRAM-SE NA SEXTA FEIRA 
13/12/2013 às 22:00 hs PARA OS PILOTOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO, 
QUE TERÃO SUAS PROVAS REALIZADAS NO SÁBADO.  As últimas inscrições serão realizadas no local da prova, 
SÁBADO, PELA MANHÃ (das 8:00 às 14:00) PARA PILOTOS QUE IRAÕ PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DO BAIANO E 6ª 
ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, QUE TERÃO SUAS PROVAS REALIZADAS NO DOMINGO. Após este horário só 
serão inseridas inscrições que não influencie na capacidade de pilotos 20 (vinte) no gate para que não seja 
necessário baterias eliminatórias. Ou seja, só haverá baterias eliminatórias caso exceda a capacidade do gate 
até o horário definido (14:00). 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.  

Obs: Os pilotos que participam do campeonato Baiano de Cross Country pagarão uma única inscrição para 
participar das duas provas (sábado e Domingo) pois serão usados um saldo de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
reais), cobrado nas inscrições da primeira etapa para cobrir as custas referente a prova. 

1.A comissão de Cross Country, para essa etapa, é formada por: 

          Comissário Organizador – Maick Ericson 
          Comissários Federação – Ivanildo Araújo – Supervisão 
          Juri de Prova – José Carlos, Ivanildo Araújo, Luvecy Meira 
          Diretor de Prova – Luvecy Meira. 

Todos os pilotos devem ser filiados junto a Federação Baiana de Motociclismo e Confederação Brasileira de 
Motociclismo, para pilotos que correrão apenas uma etapa e para os pilotos que nunca se filiarão na FBM/CBM. 

2. A largada será coletiva utilizando-se o "gate de largada" (portão de largada). Será campeão, o piloto que completar 
o percurso em primeiro lugar.  

3. Se a quantidade de pilotos, numa categoria, exceda a quantidades de motos possíveis no "gate de largada", 
haverá, então, baterias eliminatórias para determinar os classificados para a bateria final da categoria nesta etapa.  
4. A bateria eliminatória terá a metade (inteira) da quantidade de tempo + (1 volta), definidas para a categoria.  
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5. 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.  
6. 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. 

7. Se houver necessidade de realizar baterias eliminatórias, elas serão realizadas NO SÁBADO A TARDE para 
determinar os classificados para a bateria final da categoria, a ser realizada no domingo. 

8. Sábado a partir das 15:00 hs, SE NÃO HOUVER NECESSIDADE DE REALIZAR BATERIAS CLASSIFICATÓRIAS, 
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. 

8.1 Domingo haverá um treino de reconhecimento de pista para todas as categorias a partir das 9:00hs.  para os 
pilotos que estiverem vistoriados, podendo ser alterados ou cancelados de acordo com andamento do evento. O 
piloto que não tiver feito sua vistoria não poderá treinar. 

9. O percurso será de 3.000 metros com obstáculos naturais, algumas subidas e descidas, área de mata que em caso 
de chuva exige pneus em bom estado para melhor aderência, percurso bastante técnico com prólogo bastante 
arenoso pois é próximo ao litoral.  

10. A prova terá a duração de 1 hora + (1volta), nas categorias ESPECIAL XC1 XC2, de 40 minutos + (1volta), nas 
categorias OVER-35/45, e de 35 minutos + (1 volta) NACIONAL A e B Obs: A categoria NOVATOS terá tempo de 20 
minutos + (1 volta). 
11. SÁBADO haverá VISTORIA para todas as Motos INSCRITAS, No parque de espera que estará localizado na 
entrada do circuito, das 7:30 às 8:30 hs Os treinos e provas seguirão o cronograma anexo. 

12. Os organizadores deverão informar, através de ofício, um ou mais hospitais da cidade, a respeito da Prova, com a 
solicitação para que sejam colocados médicos de plantão ou de "sobreaviso" no período da prova, preferencialmente: 
clinico geral ou traumatologista ou neurologista ou ortopedista.  
Obs. É obrigatório a presença de, no mínimo, uma ambulância UTI com médico de plantão no local da prova.  

13. Troféus: do 1° ao 5° lugar para todas as categorias do Campeonato Brasileiro válido pelo Baiano. 

Serão entregues aos campeões do ano de 2013 os troféus do campeonato baiano ao término de todas as provas. 

14. Premiação em dinheiro: do 1° ao 5° colocado, em todas as categorias do campeonato baiano de 2013.  

BRIFFING: Sexta e sábado, de acordo com o andamento do evento caso seja necessário. 

15. Fatos omissos serão solucionados em conformidade com o Regulamento Geral do Campeonato Brasileiro e 
Baiano de Cross Country 2013.  

Salvador, 26 de novembro de 2013 

Luvecy Meira – Diretor de Prova  
Fone: 77 9115 7797/ 8817 9400 


