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A quarta etapa do campeonato Baiano de Cross Country acontecerá nos dias 29 e 30 de maio de 
2010, na cidade de Itabuna, no extremo sul do estado. 

Local: Centro de treinamento Bat Motos Racing, localizado na Rod. Itabuna/Ilhéus na Faz. 
Horizonte à aproximadamente 4km da cidade, em frente a CEPLAC. 

Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas pelos telefones: (77) 8817 9400 / 8824-2951, 
falar com Luvecy ou Rita até a sexta-feira da semana que antecede o evento. O valor da inscrição 
será de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para cada categoria, Obs: caso haja cronometragem eletrônica 
através de transponders será acrescido R$ 10,00 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 para que não seja 
necessário baterias eliminatórias. Ou seja, 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 organização indica: Pousada Executiva no centro, fone: 73 3613 6549, Pousada 
Positiva fone: 73 3612 820, localizada na BR 10 na entrada da cidade, (preço especial para pilotos) 
APARTAMENTO C/ VENTILADOR - SGL R$40,00/DPL R$70,00/TRP R$120,00 - Apartamento C/ 
AR - SGL R$50,00/DPL  R$90,00/TRP R$120,00. A pousada executiva e a pousada positiva esta 
premiando os campeões de cada categoria com uma hospedagem ,vale lembrar que  só vale para 
quem se hospedou na pousada , a pousada positiva tem um amplo estacionamento e água para 
lavar as motos , site www.pousadaexecutiva.com. 

PREVISÃO DO TEMPO para Cidade: CLIQUE AQUI e veja previsão do CLIMATEMPO 

1. A comissão de Cross Country, para essa etapa, é formada por: 
          Comissário Organizador – Ailton Souza e Sebastião Pereira 
          Comissários Federação – Ivanildo Araújo – Supervisão 
          Diretor de Prova – Luvecy Meira. 

     
Realização – Bat Moto Racing  
 
Todos pilotos devem ser filiados junto a Federação Baiana de Motociclismo e Confederação 
Brasileira de Motociclismo a taxa anual é de R$ 100,00 (cem reais), para as provas do 
Campeonato Baiano de Cross Country, MotoCross, Enduro de Regularidade com direito à carteira 
de Piloto da FBM/CBM, preços especiais com 50% de desconto 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.  
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4. A bateria eliminatória terá a metade (inteira) da quantidade de tempo             + (1 volta), 
definidas para a categoria.  
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. 
9. O percurso será de 2.700 mts, inclui pista de MotoCross, Muitas curvas, algumas subidinhas, 
descidas, trecho de cacau e mata. 
10. A prova terá a duração de 45 minutos + (1volta), nas categorias ESPECIAL XC2, – NACIONAL 
A e B, e de 30 minutos + (1volta), nas categorias OVER-35 e NOVATO. 
11. Domingo haverá VISTORIA das Motos CLASSIFICADAS, na área de pit stop que estará 
localizada dentro do circuito, das 9:00 às 9:40 hs e a largada será por categoria, a partir das 
10:00hs. 
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 no local da prova. 
 
13. Pontuações:  
1°     2°    3°    4°    5°    6°    7°   8°  10°  11° 12° 13°14°15° 16° 17°18°19°20°  
25 - 22 - 20 - 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 – 11 – 9 – 8 – 7 - 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1.  
 
14. Troféus: do 1° ao 7° lugar para todas as categorias.  
 
15. Premiação em dinheiro: do 1° ao 5° colocado, em todas as categorias.  
 
BRIEFFING: Sábado as 19:00 h. No restaurante Picanha na Pedra, Localizada na Av. Barão do Rio 
Branco próximo a ponte nova. 
 

16. Fatos omissos serão solucionados em conformidade com o Regulamento Geral do 
Campeonato Baiano de Cross Country 2010.  
 
As filiações para pilotos que nunca se filiaram junto a CBM terá desconto de 50% do seu 
valor.Favor consultar site da FBM. www.fbm.esp.br 
 
Luvecy Meira – Diretor de Prova  

Fone: 77 8817 9400 / 8824-2951. 
 
 


