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CAMPEONATO BRASILEIRO E PAULISTA DE RALLY CROSS 
COUNTRY DE VELOCIDADE 2013 

 

Regulamento Particular de Prova - Carros e Caminhões 

 

Evento: VII CROSS COUNTRY RALLYMAKERS BARRETOS 

Data: 8, 9 e 10 de março de 2013 

Local: Parque do Peão - Rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 428 

Cidade: Barretos / SP 

 

Organização / Promoção   

Rallymakers / Black Box 

Presidente: Fernando Bentivoglio 

Diretor Técnico: Eduardo Magalhães 

Diretor Comercial e Relações Públicas: Luiz Fernando M. Goulart 

Comunicação: Ísis Moretti 

 

Supervisão 

Confederação Brasileira de Automobilismo 

Federação de Automobilismo do estado de São Paulo 

 

Autoridades Desportivas 

Presidente da CBA: Cleyton Pinteiro 

Presidente da CNR: Djalma de Faria Neves 

Presidente da FASP: Prof. Rubens Antônio Carpinelli 

 

Autoridades de Prova 

Comissário Desportivo CBA: Fernando Leal 

Comissário Desportivo CBA: Marcelo Levy 

Comissário Técnico CBA: Arnaldo Golfieri 
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Comissário Desportivo FASP: Gastão Hausknecht 

Diretor de Prova: Lourival Roldan 

Diretor de Cronometragem: Ulisses Wichoski 

Médico Responsável: Dr. Caio Monteiro de Barros 

 

Autoridades Municipais 

Prefeito de Barretos: Guilherme Ávila 

Diretor de Turismo de Barretos: Adriano Santos 

Presidente do Clube Os Independentes: Hugo Resende Filho 

 

Programação 

08/03 - 6ª. feira 

09:30 h - Abertura de Secretaria de Prova 

13:00 às 15:00 h - apresentação para vistoria CBA - todas as categorias 

17:00 às 17:30 h - apresentação para segunda vistoria CBA (com multa) 

18:30 h - Fechamento da Secretaria de Prova 

20:00 h - Briefing Carros/Caminhões 

21:00 h - Largada 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).   

- A não apresentação dos itens acima obrigará aos concorrentes a realização da 
2ª vistoria (com multa). 

 

09/03 - Sábado   

08:00 h - Abertura da pista de Prólogo para o reconhecimento a pé 

09:00 h - Encerramento do reconhecimento  

09:30 h - Prólogo Carros/Caminhões 

13:00 h - Largada 1º. Carro na Prova Especial (150 km)* 
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19:00 h - Briefing Carros/Caminhões 

21:00 h - Evento Promocional  

 

10/03 - Domingo  

10:30 h - Largada 1º. Carro na Prova Especial (150 km)* 

13:30 h - Início do Super Prime seguido de premiação 

15:30 h - Cerimonial de encerramento 

 

* A km poderá sofrer alteração mínima devido a ajustes ao cronograma de 
plantio/corte de cana na região.  

 

Inscrições - com GPS e seguro de Responsabilidade Civil já inclusos. 

Até 19/02                              R$ 2.000,00  

De 20/02 a 26/02                  R$ 2.200,00  

De 27/02 a 05/03                  R$ 2.400,00  

 

As inscrições serão aceitas até 05/03/2013 através do site oficial da prova 

www.rallymakers.com.br. 

 

- Os depósitos deverão ser feitos em nome de:  

APEA - Associação Pró Esporte e Aventura 
Banco Itau - Ag. 8263 - C/C 22.605-5 

CNPJ - 07.759.773/0001-03 

 

IMPORTANTE: Os comprovantes de pagamento deverão ser encaminhados 
para contato@rallymakers.com.br com a identificação da equipe para a 
confirmação da inscrição.  

 

Hospedagens:  

Barretos Country Hotel - (17) 3321-2323 - www.barretoscountryhotel.com.br  

Castelo Branco - (17) 3322-1933 - www.castelobrancohotel.com.br  

Kehdi Plaza Hotel - (17) 3322-8622 - www.kehdiplaza.com.br 

 

 

http://www.proesportebrasil.com.br/
http://www.kehdiplaza.com.br/
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Hospital de referência 

Santa Casa de Barretos, Av. 23, 1208  

Fones: (17) 3321-2500 ou 3322-8478 

 

A Prova 

   O VII Cross Country Rallymakers Barretos será válido como abertura dos 

Campeonatos Brasileiro e Paulista de Rally Cross Country de Velocidade 2013. 
Será disputado em 02 (duas) provas, uma no sábado e outra no domingo, para 
efeito de pontuação dos referidos Campeonatos. 

 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 2013. 

 

Parque Fechado e Atividade Promocional: 

 Conforme o Artigo 12.1 do Regulamento Desportivo CBA os veículos 
entram em regime de Parque Fechado logo após a vistoria técnica.  

 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 entrada e saída do Parque Fechado, 
específico para essa atividade, serão detalhados em Adendo. 

 

Categorias e premiação 

O VII Cross Country Rallymakers Barretos será válido pelo Campeonato 
Brasileiro e Paulista de Rally Cross Country de Velocidade 2013 para as 
categorias, Protótipos T1, Pró Brasil, Super Production, Production T2 e 
Caminhões Leves e Pesados.  

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.  
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Nas categorias de Caminhões receberão troféus os concorrentes 

classificados até a 2ª (segunda) colocação.  

 

Prólogo - Ordem de Largada: 

O Prólogo será válido como Prova Especial tendo 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 dentro do Parque do Peão 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. 

 

Suporte médico 

 Em caso de necessidade a Organização promoverá o resgate e a remoção 
do concorrente até o hospital base em Barretos. A partir daí todo o procedimento 
e eventuais traslados correm por conta do concorrente. 
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Super Prime 

 O Super Prime será realizado no domingo e deverão participar 
obrigatoriamente os 08 (oito) primeiros colocados na classificação geral dos 
carros e os 04 (quatro) primeiros colocados na classificação geral dos 
caminhões. A disputa será em regime eliminatório (mata-mata), premiando o 
campeão e o vice-campeão dos carros e o campeão dos caminhões. Não 
havendo grid de caminhões a Organização poderá convidar pilotos e aumentar o 
grid dos carros. 

 

Responsabilidades e cessão de direitos de uso de imagem 

Todos os participantes envolvidos no VII Cross Country Rallymakers 
Barretos 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 VII Cross Country Rallymakers 
Barretos. 

 

 

O evento será organizado dentro do escopo das prescrições do Código 
Desportivo do Automobilismo 2013, dos Regulamentos Desportivos e Técnicos 
do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country de Velocidade 2013 , do 
presente Regulamento Particular de Prova e Adendos. 

 

 

Rallymakers/APEA - Associação Pró Esporte e Aventura 

contato@rallymakers.com.br 

(35) 9150-1433 

 

mailto:rallybarretos@proesportebrasil.com.br

