CEARENSE DE RALLY BAJA 2019
5ª ETAPA - REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA
29 de novembro a 01 de dezembro de 2019

1 – ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
• Baja Racing.
1.1 – DIRETORIA GERAL DO EVENTO
• Robledo Nicoletti;
• Altair Souza Gomes;
• Fabio Machado.
1.2 – RESPONSÁVEL PELO RESGATE MÉDICO NO EVENTO
• A definir;

2 – SUPERVISÃO
• CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo;
• FMC – Federação de Motociclismo do Estado do Ceará.

3 – AUTORIDADES DE PROVA
• Comissário CBM/FMC e Presidente do Juri de prova: a ser indicado pela FMC;
• Diretor de Prova: Robledo Nicoletti;
• Diretor de Apuração e Cronometragem: Ricardo Cosme (Chronosat).

4 – DAS CATEGORIAS E REGULAMENTOS
4.1 – CATEGORIAS MOTOS E QUADRICICLOS
• Nacional;
• Importada;
• Regional;
• Quadriciclo Esportivo;
• Quadriciclo Fourtrax (não ranqueada para campeonato).
4.2 – CATEGORIAS UTV
• Pró Elite;
• Pró;
• Super Production;
• Start.
Observação: De acordo com o regulamento geral do Campeonato Cearense de Rally
Baja 2019 e seus adendos.

5 – INSCRIÇÕES E VALORES
Observação: Valores promocionais até o dia 27/11/2019. Os 15 primeiros UTV´s e as
20 primeiras motos inscritas ganham a camiseta do evento:
• Categoria Moto Regional: R$ 180,00;
• Categorias Moto Nacional e Importada: R$ 230,00;
• Categoria Quadriciclo Fourtrax: R$ 250,00;
• Categoria Quadriciclo Esportivo: R$ 400,00;
• Categoria UTV Start: R$ 450,00;

• Categorias UTV Super Production, Pró e Pró Elite: R$ 750,00
• Inscrição deve ser efetuada obrigatoriamente via depósito bancário, na
seguinte conta:
o Banco do Brasil;
o Agência 0694-7;
o Conta Corrente 17.860-8;
o Titular: Altair Souza Gomes;
o CPF: 889.318.540-72.
Observações importantes:
• Categoria Fourtrax não atribui pontos para campeonato (Não ranqueada);
• Para todos os veículos é obrigatório no ato da confirmação da inscrição e
retirada de material na secretaria de prova apresentar o comprovante de
depósito;
• É obrigatório para o seguro do evento que o competidor forneça todos os dados
solicitados na ficha de inscrição, bem como leia atentamente as condições, e
assine, sob pena de desclassificação da prova;

6 – SECRETARIA DE PROVA
Pousada Mar Aberto
•
•
•
•

Av. Assis Moreira, Quadra 25A, Lotes 01/02, Praia das fontes Beberibe - CE;
(85) 98404-0902;
http://www.pousadamaraberto.com/
Coordenadas: -4.1895964, -38.0765383

7 – PROGRAMAÇÃO
SEXTA, 29/11/2019
• 13h00 as 19h00:
o Secretaria de prova (Ficha de inscrição, alteração de dados);
o Retirada de material (numeral e adesivos);
o Vistoria FMC/CBM;

SÁBADO, 30/11/2019
• 08h41 às 08h59 – Briefing técnico;
• 09h00 – Largada em comboio, volta de reconhecimento;
• 10h01 – Largada do primeiro competidor para a especial 1 (SS1);
• 12h01 – Largada do primeiro competidor para a especial 2 (SS2);
• 14h01 – Largada do primeiro competidor para a especial 3 (SS3).
DOMINGO, 01/12/2019
• 10h01 – Largada do primeiro competidor para a especial 4 (SS4);
• 12h01 – Largada do primeiro competidor para a especial 5 (SS5);
• 14h01 – Largada do primeiro competidor para a especial 6 (SS6);
• 16h30 – Premiação da etapa e do campeonato.
Observação: Horários previstos, eventuais atrasos serão comunicados com
antecedência.

8 – A PROVA
• Largada e chegada na Pousada Mar Aberto;
• Distância da prova especial: aproximadamente 20 Km;
• O evento será disputado em circuito predefinido pelo diretor de prova em seis
provas especiais (voltas) cronometradas;
• Para a classificação final da Etapa para fins de premiação, será

computada a soma dos tempos das seis provas especiais, dos dois
dias, acrescidas das penalizações;
• Não será permitido o trânsito de pilotos, veículos de apoio ou integrantes da
equipe no circuito sem autorização do diretor de prova, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO;
• Para fins de classificação na especial, o competidor deve completar no mínimo
75% do percurso;
• Tempo máximo para realização da prova especial: 45 minutos;
• Tempo máximo para devolução do GPS após finalizar cada prova especial: 15
minutos;
• Tempo mínimo para retirar GPS: 10 min antes do horário previsto para largada;
• Todas as informações oficiais de horário de passagem pelos controles serão
anotadas na cartela respectiva de cada competidor, sendo que o competidor é
o único responsável pela sua cartela, devendo obrigatoriamente parar e exigir
a anotação em cada posto de controle (entrega e devolução de GPS, largada e
chegada). A perda da cartela ou a não anotação do horário de passagem
acarreta penalização de 5 minutos no tempo da prova especial onde ocorreu o
fato.

9 – ORDEM DE LARGADA
• Por ordem de classificação no ranking, após os ranqueados, por sorteio;
• O piloto poderá solicitar alteração do seu horário de largada mediante
requerimento escrito e justificado, a ser deferido ou não pelo júri de prova.

10 – ASSISTÊNCIA
• O piloto através de sua equipe de apoio é o único e exclusivo responsável pelo
resgate de seu veículo, em caso de quebra ou acidente, mediante autorização
do Diretor de prova;
• Em qualquer tempo a equipe de apoio é responsável por todo o resíduo gerado
por suas ações, devendo recolher e depositar nos locais adequados, sob pena
de sanções aplicáveis aos seus concorrentes;

11 – PREMIAÇÃO
• Serão premiados os três melhores colocados de todas as categorias e os três
melhores colocados do campeonato.

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS
• Alguns trechos da prova serão feitos no interior de propriedades particulares.
Portanto, dependerá do comportamento de cada participante a imagem que a
prova trará aos moradores, proprietários e curiosos. Colabore para que o rally
seja um esporte sadio e de alto nível, para que sempre seja possível contarmos
com boas trilhas e angariar a simpatia do público para os próximos eventos.
• Eventuais reclamações deverão ser apresentadas de acordo com os
procedimentos descritos no artigo 22 do regulamento.

