CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY CROSS COUNTRY DE
VELOCIDADE 2014

REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA - CARROS E CAMINHÕES

Evento: I CROSS COUNTRY RALLYMAKERS ESPÍRITO SANTO
Provas: 1ª e 2ª
Data: 14, 15 e 16 de março de 2014
Local: Shopping Pátio Mix - Rodovia BR 101 km 142 - Bairro Movelar
Cidade: Linhares / ES Coordenadas: W 40° 03.830' S 19° 21.405'
Organização / Promoção
Rallymakers / Black Box
Presidente: Fernando Bentivoglio
Diretor Comercial e Relações Públicas: Luiz Fernando M. Goulart
Comunicação: Ísis Moretti
Supervisão
Confederação Brasileira de Automobilismo
Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo
Autoridades Desportivas
Presidente da CBA: Cleyton Pinteiro
Presidente da CNR: Djalma de Faria Neves
Presidente da FAEES: Robson Duarte
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Autoridades de Prova
Comissário Desportivo CBA: Fernando Leal
Comissário Desportivo CBA: Marcelo Levy
Comissário Técnico CBA: Fernando Fuentes Gonzalez
Comissário FAEES: a definir
Diretor de Prova: Eduardo Magalhães
Diretor Adjunto: Henrique Arena
Médico Responsável: Dra Iraê Alves Santos
Diretor de Cronometragem: Ulisses Wichoski
GPS: André Alcântara - Precisão
Autoridades Municipais
Prefeito de Linhares: Jair Correa
Secretário de Turismo de Linhares: José Carlos Fiorot
Programação
14/03 - 6ª. feira
08:30 às 18:30 h - Funcionamento da Secretaria de Prova
09:00 às 10:30 h - Apresentação para vistoria CBA - todas as categorias
09:30 às 11:30 h - Reconhecimento da pista de Prólogo (a pé ou de bike)
13:00 às 13:30 h - Apresentação para a 2ª vistoria CBA (com multa)
15:00 às 15:30 h - Parque Fechado pré-prólogo
16:00 h - Prólogo
20:00 h - Briefing e entrega de livro de bordo
20:30 h - Evento promocional
Obs.:
- Na vistoria técnica é obrigatória a apresentação, junto com o carro, da
indumentária do piloto e do navegador (macacão, capacete, hans, sapatilha e
luva).
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- A não apresentação dos itens acima obrigará aos concorrentes a realização da
2ª vistoria (com multa).
15/03 - Sábado
10:30 h - Largada 1° carro no Parque de Apoio
11:00 h - Largada 1° carro na Prova Especial (200km + 60km desloc.)*
16/03 - Domingo
10:00 h - Largada 1° carro no Parque de Apoio
10:30 h - Largada 1° carro na Prova Especial (200km + 60km desloc.)*
16:00 h - Cerimonial de premiação
* A km e horários poderão sofrer alteração.
O(s) local(ais) para o reabastecimento serão informados em Adendo.
Inscrições - com GPS e seguro de Responsabilidade Civil já inclusos.
Até 18/02
R$ 2.000,00
De 19/02 a 01/03
R$ 2.200,00
De 02/03 a 11/03
R$ 2.400,00
As inscrições serão aceitas até 11/03/2014 através do site oficial da prova
www.rallymakers.com.br.
- Os pagamentos deverão ser feitos através de boleto bancário emitido no ato da
inscrição.
Hospedagens: links no site
Hotel BHS - (27) 2103-8600 - www.hotelbhs.com.br
Hotel Days Inn - (27) 3264-5000 - www.daysinn.com
Hotel Arezzu - (27) 3264-9506 - hotelarezzu.com.br
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Hospital de referência
Hospital Geral de Linhares, Rua Monsenhor Pedrinha s/n
Fones: (27) 3372-3043 ou 3372-3121
W 40° 03.380'
S 19° 23.920'
A Prova
O I Cross Country Rallymakers Espírito Santo será válido como abertura
do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country de Velocidade 2014. Será
disputado em 02 (duas) provas, uma no sábado e outra no domingo, para efeito
de pontuação no referido Campeonato. A planilha de domingo será diferente da
de sábado.
Para a classificação final do Rally não serão considerados os pontos
obtidos e sim a soma dos tempos finais acumulados (com as penalizações
inclusas) nas 02 (duas) provas.
Briefing
É obrigatória a presença no briefing de pelo menos 01(um) concorrente de
cada dupla ou trio inscrito sob pena de multa conforme o Regulamento
Desportivo 2014.
Parque Fechado e Atividade Promocional
Todos os inscritos deverão colocar seus veículos em Parque Fechado
conforme cronograma oficial para a realização do Prólogo.
Todos os inscritos deverão participar da atividade promocional após o
briefing de abertura. O tipo de atividade, a obrigatoriedade ou não de
indumentária e o procedimento de Parque Fechado, específico para essa
atividade, serão detalhados em Adendo.
Categorias e premiação
O I Cross Country Rallymakers Espírito Santo será válido pelo
Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country de Velocidade 2014 para as
categorias, Protótipos T1, Pró Brasil, Super Production, Production T2,
Protótipos T3 e Caminhões.
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A premiação será feita pela classificação final do Rally sendo que nas
categorias dos carros receberão troféus os concorrentes classificados até a 5ª
(quinta) colocação.
Na categoria caminhões receberão troféus os concorrentes classificados
até a 2ª (segunda) colocação.
Prólogo - Ordem de Largada
O Prólogo será válido como Prova Especial tendo o seu tempo acumulado
às demais Provas Especiais do Rally. A ordem de largada de sábado será
determinada conforme os resultados obtidos no Prólogo em ordem crescente de
tempo.
A largada do Prólogo será definida pelos Comissários Desportivos.
Assistência
O Parque de Apoio será montado no estacionamento do Shopping Pátio
Mix que conta com infraestrutura de água, energia elétrica e sanitários.
Em qualquer circunstância devem ser respeitados os limites de velocidade
e conduta por todos os envolvidos no Rally. Qualquer infração incorrerá em
penalidade ao piloto sem prejuízo de sanções legais.
Toda equipe deve entregar na vistoria administrativa uma relação completa
com os nomes, RG, CPF, função dos membros e as placas dos veículos de
apoio.
Durante os deslocamentos o apoio aos concorrentes 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 em 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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Suporte médico
Em caso de necessidade a Organização promoverá o resgate e a remoção
do concorrente até o hospital base em Linhares. A partir daí todo o procedimento
e eventuais traslados correm por conta do concorrente.
Responsabilidades e cessão de direitos de uso de imagem
Todos os participantes envolvidos no I Cross Country Rallymakers Espírito
Santo - I Rally do Espírito Santo 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 a Rallymakers (Associação Pró Esporte e Aventura), Organizadores,
Promotores, Supervisores e Patrocinadores do I Cross Country Rallymakers
Espírito Santo - I Rally do Espírito Santo.

O evento será organizado dentro do escopo das prescrições do Código
Desportivo do Automobilismo 2014, dos Regulamentos Desportivo e Técnico do
Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country de Velocidade 2014, do presente
Regulamento Particular de Prova e Adendos.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2014.

Rallymakers/APEA - Associação Pró Esporte e Aventura
contato@rallymakers.com.br
(27) 99987-5515 (VIVO)
(27) 98161-5515 (TIM)
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