
                                                                                                                                     

 

Regulamento Complementar 
Campeonato Baiano de Cross Country 

3ª Prova - Laje 
 

DATA: 21 e 22 de julho de 2012. 
 

LOCAL: Parque Off Road Arco Iris - localizado à 1 km do centro da cidade. 
 

INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser realizadas pelos telefones: (77) 8817 9400 / 9115 7797, falar 
com Luvecy ou Rita até a sextafeira. O valor da inscrição será de R$ 70,00 (setenta reais) para cada 
categoria, obs: caso haja cronometragem eletrônica através de transponders será acrescido R$ 30,00 ao 
valor da inscrição por categoria. ATENÇÃO: As inscrições ENCERRAM-SE NO SÁBADO às 15horas. 
As últimas inscrições serão realizadas no local da prova, sábado das 8 às 15horas. Após este 
horário só serão inseridas inscrições que não influencie na capacidade de pilotos (vinte) no ‘’gate’’, 
só haverá baterias eliminatórias caso exceda a capacidade do gate até às 15horas. O limite máximo 
para composição ou não de gate ou se haverá ou não o numero de motos de uma determinada 
categoria será até às 22horas do sábado, no entanto, no domingo não haverá inscrições em 
hipótese alguma. 
 

BRIEFING: Sábado às 20 horas No (JABAR DRINKS) localizado no centro da cidade. 
HOSPEDAGEM: Grande Vale centro de Laje fone: 75 3662 2234; Hotel Portal do Vale em Mutuípe a 11 
Km da cidade de Laje, fone:75 3635 1221. 
 

1.A comissão de Cross Country, para essa etapa, é formada por: 
Piloto Organizador – João Paulo – Comissário Federação – Ivanildo Araújo – Supervisão 
Diretor Técnico de pista – Ailton Souza - Diretor de Prova – Luvecy Meira. 
2. 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 – que acontecerão NO SÁBADO A TARDE para determinar os classificados para a 
bateria final da categoria, a ser realizada no domingo. A bateria eliminatória terá a metade (inteira) da 
quantidade de tempo + (1 volta), definidas para a categoria. A Ordem de ‘’gate’’ será de acordo com 
artigo 19º do Regulamento Geral. 
3. É obrigatória a presença de todos os pilotos inscritos para a solenidade de abertura, (Hino Nacional 
Brasileiro), o não comparecimento, implica na perca de 20% do valor do prêmio. 
5. Sábado a partir das 15 horas, se NÃO houver necessidade de realização de baterias eliminatórias, os 
treinos livres serão abertos à partir das 15:30h a todos os pilotos inscritos. Caso contrário, só haverá 
treinos livres após a classificatória. Só poderão participar da classificatória e/ou treinar pilotos 
regularmente inscritos. 
5.1. Domingo haverá um treino de reconhecimento de pista para todas as categorias a partir das 9 horas 
para apenas os pilotos que estiverem vistoriados, podendo ser alterados ou cancelados de acordo com 
andamento do evento. 
6. O percurso será de 2.700 km, inclui saltos de moto cross, percurso com  trecho de vegetação rasteira 
muito bom para acelerar, mesma do ano passado com algumas adaptações. 
7. 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. Sequência de 
largada: 1ª NOVATO, 2ª OVER-35, 3ª NACIONAL A, 4ª NACIONAL B, 5ª ESPECIAL XC1. Esta ordem 
pode ser alterada pela Comissão do Cross Country. 
8. 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. 
9. Troféus: do 1° ao 7° lugar para todas as categorias. 
10. Premiação em dinheiro: do 1º ao 5º lugar para todas as categorias. 
Salvador, 09 de julho de 2012. 
 

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

José C. R. Conceição – Presidente - FBM 
Fone: 71 3481-0891/ 9127-8787 
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