
                                                                                                

              

 
 

 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY BAJA 

 
RALLY POEIRA 

 
REGULAMENTO PARTICULAR  

 
 

MOTO/QUADRICICLO/UTV 
 
 

19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2021 
ARAÇATUBA SP 

 
 



                                                                                                

              

 
Promoção e Organização: Arena Promoções Eventos Ltda.  
Secretaria de Prova: Nelson Santos Jr.  
Produção: Marcelo  
Supervisão: Confederação Brasileira de Motociclismo - CBM 
Comissário Desportivo CBM: Adilson Kilca e Fernando Bentivoglio  
Direção de Prova: de Prova: Henrique Arena  
Cronometragem/Apuração Chronosat  
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Local: Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado (Araçatuba SP) 
 
19/11 – Sexta-feira 
14h00 – 18h00: Secretaria de Prova no parque de apoio 

14h30 – 18h30: Vistoria motos, utvs, quadris 

19h30 – Briefing  

20/11- Sábado – 1ª Prova 
09h00 – Largada: 1ª moto 

21/11 – Domingo – 2ª Prova 
08h00 – Largada: 1ª moto 

14h00 – Premiação: Restaurante do Hotel 

INSCRIÇÕES 
 
www.arenaenduro.com.br 

 
DOCUMENTOS 
Fazer upoload através do site ou enviar via e-mail para secretaria@arenaenduro.com.br 
1. Cópia da Licença CBM (filiação através de uma Federação de Motociclismo Estadual).  
2. Cópia da Carteira de habilitação  
3. Cópia da Carteira do Plano de Saúde  



                                                                                                

              

4. Cópia do Documento do veículo  
5. Caso o veículo não esteja registrado em nome de um dos ocupantes, os mesmos deverão 
portar uma autorização assinada pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida, 
informando estar ciente do seu uso para o Rally Cuesta.  
6. Autorização de participação por parte da Federação de origem do piloto (somente para 
estrangeiros).  
 
BRIEFING 
É obrigatória a presença do piloto e/ou navegador de cada veículo. 
 
ORDEM DE LARGADA 
A largada será definida de acordo com o Regulamento Desportivo do 
Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2021. 
 
PUBLICIDADE 
Os participantes e os membros da organização autorizam o uso da sua imagem, cinética e 
eletrônica, para fins comerciais, editoriais, promocionais e publicitários.  
 
PREMIAÇÃO 
Em todas as categorias serão premiados os 05 primeiros colocados 
 
PERCURSO 
2 voltas de 105,59 km por dia 
Di- 07,27 km 
Te- 78,80 km 
Df – 19,52 km 
Total de prova: 211,18 km 

PROCEDIMENTO PARA ULTRAPASSAGENS ENTRE UTV´s NO BAJA 
 
A partir da distância de 300 metros, o piloto pode iniciar o pedido de ultrapassagem ao 
piloto à sua frente, acionando seu dispositivo de monitoramento via GPS (Stella).  
 
O piloto à frente deve facilitar a ultrapassagem com segurança, parando seu veículo em 
local seguro, do lado direito, a fim de permitir a ultrapassagem.  
 



                                                                                                

              

O piloto à frente tem 45 segundos entre o pedido de ultrapassagem e a permissão de 
ultrapassagem. Caso isto não aconteça, o piloto solicitará novamente a ultrapassagem, 
tendo o piloto à frente mais 45 segundos para ceder a ultrapassagem.  
 
Parágrafo Primeiro – Caso a autorização de ultrapassagem não aconteça dentro de 90 
segundos este piloto sofrerá uma penalização automática de 5 minutos  
 
Parágrafo segundo – Caso a autorização de ultrapassagem não aconteça dentro de 135 
segundos, este piloto será penalizado como Não Classificado na prova que estiver sendo 
percorrida, podendo ter a pena agravada até a Desclassificação/Exclusão do Evento 
conforme decisão do Júri de Prova.  
 
Outros dispositivos oficiais, que sinalizam a aproximação, poderão ser usados para 
comprovar o procedimento, desde que aprovado pela Comissão Nacional de Rally da CBM, 
para este fim.  
 
Parágrafo terceiro - O piloto quando ultrapassado, não poderá acionar o Stella para pedido 
de ultrapassagem nos próximos 3 minutos seguintes.  
 
Acionamento   evento   penalidade  
00:00:00    botão 1ª vez  00:00:00  
00:00:45    botão 2ª vez  00:00:00  
00:01:30    botão 3ª vez  00:05:00  
00:02:15    botão 4ª vez  NC + penal definido pelo Júri 
 

Araçatuba, 19 de outubro de 2021 


