
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEARENSE DE RALLY BAJA  - 2019 

2ª ETAPA 

Regulamento Particular de Prova 

 

Data: 29 de Junho de 2019. 

Local: Caridade – CE – FAZENDA CASA NOVA  

 

1 - Organização / Promoção 

BAJA RACING  

Diretoria Geral do Evento: FABIO MACHADO,  ALTAIR SOUZA GOMES e ROBLEDO 
NICOLETTI 

 

1.1 – Objetivo – Realização da 2ª Etapa do Campeonato Cearense de Rally Baja 

2019. 

2 - Supervisão 

Confederação Brasileira de Motociclismo - CBM 

Federação de Motociclismo do Estado do Ceará – FMC 

 

3 - Autoridades de Prova 

Comissário Desportivo CBM/FMC – Presidente do Juri de Prova: Savio Azevedo 

Diretor de Prova: Robledo Nicoletti 

Diretor de Cronometragem: Ricardo Cosme (CHRONOSAT) 

 

4 – Das Categorias e regulamentos 

Conforme Regulamento Geral do Campeonato Cearense de Raly Baja 2019 

http://cbm.esp.br/sistema/regulamentos/849cd3035aee98035476c7a4f087d14e.pdf 

 

5 - Inscrições e Valores 

As inscrições serão no valor conforme categorias abaixo: 

R$ 500,00 – UTV Demais categorias 

R$ 180,00 – MOTO 

http://cbm.esp.br/sistema/regulamentos/849cd3035aee98035476c7a4f087d14e.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 300,00 Quadriciclo 

R$ 300,00 UTV START  

As informações sobre as inscrições (valores, conta para depósito e forma de 

pagamento), serão Complementadas através de informativos. 

Para todos os veículos é obrigatório no ato da confirmação da inscrição e retirada 

do material de prova na Secretaria, além do pagamento ou comprovação da uitação 

antecipada da taxa de inscrição. 

 

6 - Programação 

29/06/2019 - Sábado 

08:30h às 09:00h – Parque fechado obrigatório para todos os competidores. 

09:10h – Briefing técnico.  

10:00h – previsão de largada do primeiro veículo 

16:00h - Cerimonial de Premiação 

Os Horários poderão ser alterados de acordo com a Direção de prova. 

 

7 - A Prova 

7.1 O evento será disputado em 03 voltas em cronometradas em circuito pré-

definido pelo diretor de provas. 

7.2 Não será permitido o transito de pilotos no circuito sem autorização do Diretor 

de provas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

7.3 O competidor que não se apresentar para parque fechado será 

penalizado em 01:00 minuto na primeira volta. 

7.4 Para a classificação final da Etapa para fins de 

premiação, será computada a soma dos tempos de todas 

as voltas, acrescidas das penalizações (apuração do dia 

por TEMPO). 

7.5 Para ser considerado classificado na etapa, o concorrente terá 

obrigatoriamente que completar 2/3 da Etapa. 

 

8 - Adesivagem 

Caso haja mapa de adesivagem oficial, o concorrente que alterar o layout de 

adesivagem após a vistoria, será desclassificado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - Ordem de Largada 

Por ordem de classificação do RANKING, após os ranqueados, por sorteio. 

O piloto poderá, A CRITÉRIO DO JURI DE PROVA, ter seu horário de largada 

alterado, mediante requerimento ESCRITO e JUSTIFICADO. 

 

10 - Assistência 

Durante os deslocamentos o apoio aos concorrentes poderá ser efetuado em 

qualquer ponto, assim como nos Neutros. 

Em qualquer tempo a equipe de apoio é responsável por todo o lixo gerado por 

suas ações, devendo recolher e depositar nos locais adequados, sob pena de 

sanções aplicáveis aos seus concorrentes. 

 

11 - Premiação 

11.1 Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados de todas as categorias. 

11.2 Para as categorias com mais de 07 (sete) participantes que efetivamente 

participarem da prova haverá premiação para o 4º e 5º lugares. 

 

12 - Responsabilidades e cessão de direitos de uso de imagem 

Todos os concorrentes envolvidos no evento autorizam sem ônus o uso de sua 

imagem para fins de publicidade, promoção, comercial e editorial. 

Todo concorrente é responsável por seus atos e dos membros de sua equipe, 

obrigando-se a arcar com as consequências advindas de sua participação no 

evento, inclusive danos gerados a terceiros ou a si próprio, bem como toda 

decorrência médica, hospitalar, jurídica e financeira, isentando dessa forma os 

Organizadores, Promotores, Supervisores e Patrocinadores. 

 

BAJA RACING 
 
 
 
Federação de Motociclismo do Estado do Ceará 


