CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY BAJA 2019
CAMPEONATO MINEIRO DE RALLY 2019
Regulamento Particular – Motos, Quadriciclos e UTVs
Evento: II RALLY MINAS BRASIL
Data: 15, 16 e 17 de março de 2019
Local: Centro de Convenções e Eventos UNIPAM - BR MGT 354 PMS 020
Cidade: Patos de Minas/MG
Organização: Rallymakers
Diretor Presidente APEA: Luiz Fernando M. Goulart
Diretor do Evento: Fernando Bentivoglio
Diretor de Prova: Adilson Kilca
Comissário CBM: Luiz Afonso Fuganti Jaria
Comissário FMEMG: Leonardo de Carvalho Pereira
Diretor de Cronometragem: Ulisses Wichoski - Chronosat
Médico Responsável: Dr. Frederico Lopes Silva - CRM MG 46703
Comunicação: Isis Moretti - Liberdade de Ideias
Supervisão:

Confederação Brasileira de Motociclismo
Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais

Presidente da CBM: Firmo Henrique Alves
Presidente da FMEMG: Gustavo da Silveira de Castilho Jacob
Presidente RCMG: Antonio Carlos Morais Teixeira
Autoridades Municipais:
Prefeito de Patos de Minas: José Eustáquio Rodrigues Alves
Secretário de Cultura,Turismo, Esportes e Lazer: Fabio Amaro
Diretor de Esportes: Alex Peres
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Prefeito de Presidente Olegário: João Carlos Nogueira de Castilho
Inscrições com seguro de responsabilidade civil, seguro de vida e
acidentes pessoais inclusos:
pagamento
Motos e quadris:
até 15/02
(Brasileiro e Mineiro) até 28/02
até 13/03
na secretaria

- R$ 850,00
- R$ 950,00
- R$ 1050,00
- R$ 1250,00

* Categorias Nacional e Regional tem desconto de 50%
Motos e quadris:
(Mineiro)

até 15/02
até 28/02
até 13/03
na secretaria

- R$
- R$
- R$
- R$

UTVs:
(Brasileiro e Mineiro) até 15/02
até 28/02
até 13/03
na secretaria
UTVs:
(Mineiro)
até 15/02
até 28/02
até 13/03
na secretaria
As inscrições deverão
www.rallymakers.com.br .

ser

feitas

480,00
580,00
680,00
780,00

- R$ 1680,00
- R$ 1980,00
- R$ 2280,00
- R$ 2580,00
- R$ 1080,00
- R$ 1180,00
- R$ 1280,00
- R$ 1380,00
pela

internet

através

do

site

Para os casos excepcionais (após dia 13/03) a inscrição deverá ser solicitada na
secretaria de prova pessoalmente ou pelo telefone (17) 98109-2794. A
organização se reserva o direito de não aceitar essas inscrições a seu critério.
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Cancelamento de inscrições até dia 10/3 terá reembolso de 90%, até dia 14/3
reembolso de 50%. Não comparecimento ou atraso que impeça de largar não dá
direito a reembolso, salvo casos extremos sob decisão da organização.
Hospital de referência:
Hospital Imaculada Conceição
Av. Getúlio Vargas, 702 - Centro - (34) 3818-6666
Hospedagens e Turismo:
Hotel oficial: Gálatas Golden Hotel - Av. JK, 129 - (34) 3826-3300
Victor Hotel - Av. Piauí, 1210 - (34) 3825-3322
Régis Hotel - Rua Ceará, 1045 - (34) 3825-3232
Programação:
15/03________________________________________________________
9:00h - Abertura de secretaria
10:00h as 12:00h - vistorias técnicas CBM/FMEMG
13:30h às 17:00h - vistorias técnicas CBM/FMEMG
17:00h às 18:00h - segunda vistoria, com multa (1 UP)
18:00h - Fechamento da Secretaria
19:30h - Briefing Motos/Quadris/UTVs - Gálatas Hotel
16/03________________________________________________________
7:00h - Largada no Parque de Apoio
7:30h - Largada no Prólogo (4 km em linha)*
9:30h - Largada na Especial (150 km)*
19:00h - Briefing Motos/Quadris/UTVs - Tato´s Restaurante
17/03________________________________________________________
8:00h - Largada na Especial (150 km)*
15:30h - Cerimonial de encerramento e premiação
A prova:
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O II Rally Minas Brasil é uma prova off road de velocidade que será
disputada no formato Baja, sem planilha. Será válida pelo Campeonato Brasileiro
e Mineiro da modalidade. Cada dia de prova contará como uma etapa do
campeonato conforme Regulamento Desportivo CBM/CMR. Todos os inscritos
devem ser portadores de licença CBM válida para 2019.
Briefing:
O briefing de sexta é obrigatório e acontecerá no Hotel Oficial Gálatas
Golden situado na av. JK 129.
Ordem de Largada:
A ordem de largada da primeira Especial do sábado será determinada pela
classificação do Prólogo. A ordem de largada do Prólogo será definida pela
Direção de Prova e comissariado levando em conta a classificação do
Campeonato Brasileiro e Mineiro de Rally Baja 2018, seguida de ordem de
inscrição. Para a largada das demais especiais valerá a classificação acumulada
até o momento. Por motivos de segurança a Direção de Prova pode alterar o
posicionamento de algum piloto se considerar adequado.
As categorias exclusivas do campeonato Mineiro (UTV 800 e 900) largarão após
as categorias de UTVs do Brasileiro.
Abastecimento:
Durante as Especiais (sábado e domingo) haverá 01 abastecimento com
cronômetro fechado em posto de combustível determinado pela organização
entre o KM 70 e 80 da Especial. O abastecimento deverá ser feito pelo apoio
que deverá adentrar a área delimitada para tal portando apenas o combustível e
um extintor de incêndio (obrigatório). O procedimento deverá ser feito com o
motor desligado. O descumprimento desta regra irá gerar penalizações a
serem aplicadas pelo júri de prova, podendo chegar até a desclassificação. O
acesso do apoio até o ponto de abastecimento será todo em asfalto. Os locais
exatos serão divulgados em adendo e informados no briefing.
Sinalização de percurso:
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Todo o roteiro da prova será sinalizado não havendo a necessidade de
equipamento para planilha. Velocímetro, hodômetro e cronômetro são
recomendáveis para controlar o tempo e velocidade máxima nas zonas de radar.
O percurso terá sinalização de caminho correto, caminho errado, direita,
esquerda, aproximação de perigo, perigo, km de prova (a cada 5 km), alerta de
Zona de Radar, Início de Radar e Final de Radar, área de abastecimento.
Será disponibilizado o tracklog do roteiro para uso em GPS pessoal.
Assistência:
O Parque de Apoio será montado no Centro de Convenções e
Eventos UNIPAM. Haverá controle de acesso de veículos de prova, apoio e
particulares. Será obrigatório o cadastramento de todos os veículos na secretaria
de prova para retirar credencial de acesso à área interna dos boxes. Em
qualquer circunstância devem ser respeitados os limites de velocidade e a
conduta por todos os envolvidos no evento. Qualquer infração incorrerá em
penalidade ao concorrente sem prejuízo de sanções legais.
O Parque de apoio esta situado anexo ao Posto da Polícia Rodoviária
Estadual e a 300 metros de posto de combustível. A lavagem dos veículos
deverá ser feita somente na área do posto em local determinado para tal. Não
será permitido eliminar resíduos dos motorhomes no piso do parque de apoio.
Fica proibido perfuração do piso para fixação de barracas e afins. Devem ser
utilizados lastros. A equipe que desrespeitar essas condutas será multada em
2.000 reais por ocorrência. Em caso de reincidência será convidada a se retirar
do recinto sem prejuízo de sanções legais e desportivas a serem analisadas pelo
júri de prova.
Toda equipe deve entregar na vistoria administrativa uma relação completa
com nomes dos condutores e placas dos veículos de apoio.
Haverá um portão de acesso exclusivo para os veículos do evento
devidamente cadastrados e adesivados.
Durante os deslocamentos o apoio poderá ser efetuado em qualquer ponto
fora das Zonas de Controle. Durante o transcorrer de uma Prova Especial o
concorrente só poderá receber apoio de outro concorrente que ainda esteja na
prova.
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 competidores.
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Todos os carros de apoio deverão trafegar devidamente identificados, em
velocidade compatível com a via e com os faróis acesos.
A organização é responsável pelo resgate dos competidores. Os apoios
são responsáveis pelo resgate dos veículos e só poderão adentrar na Especial
após autorização da Direção de Segurança da Prova.
Suporte médico:
Em caso de necessidade a organização promoverá o resgate e a remoção
do concorrente até o hospital de referência. A partir daí todo o procedimento e
eventuais traslados aéreos ou terrestres correm por conta do participante. É
fundamental que todo competidor carregue consigo durante a prova a carteira do
convênio médico e um documento de identificação pessoal com foto.
Responsabilidades e cessão de direitos de uso de imagem:
Todos os participantes inscritos no II Rally Minas Brasil autorizam sem
ônus o uso de sua imagem no evento para fins de publicidade, promoção,
comercial e editorial.
Todo concorrente deve apresentar à CBM/FMEMG ou à secretaria de
prova um Atestado Médico recente de aptidão à prática de esporte de alto
rendimento. O documento deve ser original ou cópia autenticada.
Todo concorrente é responsável por seus atos e 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 a Associação Pró Esporte e Aventura/Rallymakers, a
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, Prefeitura Municipal de Presidente
Olegário, organizadores, promotores, supervisores e patrocinadores do II Rally
Minas Brasil.
O presente regulamento particular se aplica ao II Rally Minas Brasil que se
desenvolverá conforme o regulamento oficial para 2019 do Campeonato
Brasileiro de Rally Baja para motos, quadriciclos e UTVs expedido pela
Confederação Brasileira de Motociclismo mais adendos oficiais emitidos até a
data do evento, bem como o regulamento para o Campeonato Mineiro de Rally.
A competição será válida como 1a. e 2a. etapas do Campeonato 2019 para as
categorias do Brasileiro: Moto Super Production, Production Aberta, Over 40,
Marathon, Nacional, Quadriciclo, UTV Production Aspirado, UTV Production
Turbo, UTV Pró Elite, UTV Pró, UTV Over 45,UTV Over 55 e UTV Over Pró,
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UTV Double e UTV Start. Para o Campeonato Mineiro além dessas categorias
também haverá: UTV 800 e UTV 900, Motos Over 45, Motos Nacional e Especial
que marcarão pontos conforme a classificação geral das motos CBM. Categorias
Regionais serão premiadas porém não marcam pontos nos campeonatos. Todas
categorias receberão troféus pelos resultados da prova até a quinta colocação.
Na classificação Geral CBM serão premiados os três primeiros colocados.
Rallymakers
Secretaria (17) 98109-2794
secretaria@rallymakers.com.br
www.rallymakers.com.br
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