Regulamento Complementar
Campeonato Baiano de Motocross
1ª Prova 2013 – Lauro de Freitas
Esteve evento é regido por esse suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Motocross 2013.

DATA: 27 e 28 Julho de 2013.
LOCAL: CT MOTO PARK- Em Lauro de Freitas
INSCRIÇÕES: As inscrições poderão ser realizadas pelo site da CBM até 24/07 com desconto de 50% ou
apenas até sexta feira (26/07) de 13 as 18 horas na secretaria de prova, VALORES PARA O BRASILEIRO
DE ACORDO COM CBM. Valor da inscrição REGIONAIS/BAIANOS: Preço único de R$ 100,00 (cem
reais) exclusivamente para as categorias Nacional Intermediária e Especial Intermediária, demais
categorias seguirão regras da CBM. ATENÇÃO: As inscrições ENCERRAM-SE na sexta feira de acordo
com regulamento da CBM para todas as categorias inclusive as regionais. Categoria NACIONAL
INTERMEDIÁRIA e MX3 terão suas baterias no sábado, atentar a programação do evento. ATENÇÃO as
categorias: NACIONAL FORÇA LIVRE mesma bateria da 230, MX INTERMEDIÁRIA bateria única
de 12 minutos mais duas voltas, MX ESPECIAL FORÇA LIVRE na segunda bateria da MX1 ,
exclusivamente para essa etapa com 30 minutos mais duas voltas e em bateria única.
1. Não serão aceitas as inscrições por depósito bancário direto na conta da CBM/FBM (somente por
pagamento de boleto extraído do site).
2. Para participar do Campeonato Brasileiro e Baiano de MotoCross 2013, é obrigatório para todos os
Pilotos inscritos apresentar na primeira participação: Atestado médico de aptidão para a prática esportiva de
alto rendimento; Termo Uso Cessão de Imagem com firma reconhecida,
Termo de Responsabilidade para menores com firma reconhecida do Representante Legal que assinar.
(Modelos disponíveis no site).
BRIEFING: Atentar a programação da CBM.
HOSPEDAGEM: Hotéis credenciados: Vide site FBM. A estrutura de BOX é confortável, com pontos e
energia e de água, porém com espaço limitado e será disponibilizado para as equipes a partir de quinta feira
por ordem de chegada, prioridade para patrocinadores do campeonato brasileiro,
JURI DE PROVA / COMISSÃO DE MOTOCROSS: Equipe CBM para o brasileiro e para campeonato
Baiano José Carlos R. Conceição, Luvecy Meira e Ivanildo Araújo,
TREINOS LIVRES E ORDEM DE LARGADA: Atentar a programação da CBM. Todas as categorias,
com exceção da Mirin e Nacional Amador, serão distribuídas de acordo com a potência de cada motocicleta
e graduação de cada pilotos, baseados no regulamento geral. Categorias exclusivas do campeonato baiano
também largarão em gate misto com pontuação diferenciada.
PERCURSO/PISTA: O percurso terá aproximadamente 1400 metros.
VISTORIA: Atentar a programação da CBM.
Sequência de largada: Atentar a programação da CBM.
PREMIAÇÃO: Atentar a programação da CBM. Categorias exclusivas para os pilotos baianos não terão
ajuda de custo.

Salvador, 12 de Dezembro de 2013.
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