CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO
CONSELHO TÉCNICO DESPORTIVO NACIONAL
COMISSÃO NACIONAL DE RALLY

BAJA BEBERIBE 2020
REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA

3ª PROVA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY CUP E CEARENSE DE
RALLY BAJA
MOTOS, QUADRIS E UTV

Evento: Baja Beberibe 2020
Data: 20 a 22 de novembro de 2020
Local: Beberibe/CE

Organização / Promoção
Baja Racing
Direção: Robledo Nicoletti – (85) 994444-6666

Supervisão
Confederação Brasileira de Motociclismo – CBM
Federação de Motociclismo do Ceará – FMC

Autoridades de Prova
Comissário Desportivo CBM:

Ranieri

Comissário Desportivo FMC:

Sávio Azevedo

Diretor de Prova:

Robledo Nicoletti

Diretor de Cronometragem:

Ricardo Cosme (Chronosat)

Diretor Equipe Médica:

Dr. Mario Jorge Gomes da Frota

Membros do Juri:

Ranieri
Robledo Nicoletti
Ricardo Cosme
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PROGRAMAÇÃO
Sexta 20/11
Área de box, vistoria, secretaria e briefing: Hotel das Falésias
Av. Assis Moreira, 314, Beberibe – CE, 62840-000 – (85) 3327-3052
Secretaria de Prova: 17h00 às 19h00
Briefing Presencial (Participação obrigatória): 19h00 – Obs.: Briefing também
será transmitido ao vivo via Instagram

Sábado 21/11 – Primeira Etapa
Controle de Horário de Largada ao lado da recepção da Pousada Mar Aberto:
Travessa Airton Monteiro, S/N, Beberibe – CE
Controle de Horário de Chegada e área de box, em frente ao Hotel Falésias
Distância da Especial: 25 km
Largada PE1: 10h00
Largada PE2: 12h00
Largada PE3: 14h00
Divulgação de resultado e premiação: 17h00

Domingo 22/11 – Segunda Etapa
Controle de Horário de Largada ao lado da recepção da Pousada Mar Aberto:
Travessa Airton Monteiro, S/N, Beberibe – CE
Controle de Horário de Chegada e área de box, em frente ao Hotel Falésias
Distância da Especial: 25 km
Largada PE1: 08h30
Largada PE2: 10h30
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Largada PE3: 12h30
Divulgação de resultado e premiação: 16h00

Ordem de Largada
Será definida de acordo com o Regulamento Desportivo do Campeonato
Brasileiro de Rally Cup 2020. As categorias regionais largarão sempre após as
categorias do Campeonato Brasileiro.

Equipe médica e resgate
Dr. Mario Jorge Gomes da Frota, CRM 2615 – (85) 98787-3734
Ambulância com socorristas e veículo 4x4 para resgate rápido

Seguro de responsabilidade civil
Porto Seguro – Apólice num 43560434

Publicidade
O competidor cede integralmente, a título gratuito, por prazo indeterminado,
e em caráter exclusivo, todos os direitos relativos à sua imagem à Baja Racing,
aos patrocinadores, aos copatrocinadores e ao diretor do evento, permitindo a
estes a exposição das imagens em qualquer meio de comunicação, nacional ou
internacional, antes, durante e após o evento, sem qualquer restrição;

Responsabilidades
O Competidor ao assinar a ficha de inscrição compromete-se a conhecer o
regulamento e todas as implicações contidas no mesmo e acatar adendos
ainda que posteriores ao presente ato, veracidade em todas as informações
prestadas no ato da inscrição, estar ciente de todos os riscos e
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responsabilidades quanto a participação na prova, estar em plenas condições
físicas e mentais para participar deste tipo de competição; estar ciente da
isenção de responsabilidade dos promotores, organizadores, patrocinadores,
copatrocinadores, apoio, colaboradores, supervisores por quaisquer acidentes,
incidentes, ou perdas que possam vier a ocorrer, estar ciente que deverá
assumir obrigatoriamente todas as responsabilidades decorrentes de colisão
com outros veículos, inclusive despesas médico-hospitalares e indenizações
judiciais ou extrajudiciais que possam emergir no caso de morte ou invalidez
ou danos a terceiros e ao próprio decorrentes de acidente a que tenha dado a
causa durante a realização do evento, seja durante o caminho a ser percorrido
em circuito aberto, seja no caminho percorrido em circuito fechado, isentando
a Baja Racing, os patrocinadores, os copatrocinadores, a FMC e CBM, de
qualquer responsabilidade decorrente de sinistro desta natureza; estar ciente
que também assumirá a responsabilidade pessoal de todos os tipos de
acidentes ou incidentes que ele, ou qualquer membro da sua equipe cause a
terceiros, incluindo espectadores, ficando responsável por todas as despesas
médico-hospitalares e indenizações judiciais ou extrajudiciais, isentando a Baja
Racing, os patrocinadores, os copatrocinadores, FMC e CBM de toda e qualquer
responsabilidade acerca dos sinistros previstos neste item.

Beberibe, 20 de novembro de 2020

Robledo Nicoletti
Diretor de Prova
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