REGULAMENTO FOLIA CROSS
Investimento:
•
•

50 cc, 65cc e Penélope – R$ 100,00
Demais categorias – R$ 150,00

Passaporte promocional:
• Inscrição antecipada até o dia 08/02 R$ 350,00 para correr em três categorias a
escolher durante os três dias, de acordo com o regulamento
• R$ 100,00 para correr somente no Veloterra.
• R$ 200,00 para 50cc, 65cc e Penélope para correr nos três dias de eventos

Inscrições:
• As vagas serão ilimitadas.
• Somente online pelo site: www.ticketagora.com.br
• Período das inscrições: 18/01/2018 até 08/02/2018 ou enquanto houver vagas
• As inscrições serão encerradas no dia 08/02/2018 às 18:00.
Observações:
Em caso de cancelamento da inscrição, até 7 dias é direito do consumidor e o valor será restituído;
Apoio:
Contamos com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba com máquinas e estruturas.
O local tem amplo espaço para alimentação, área para expositores de acessórios e produtos para
praticantes de esportes off-road, estrutura para os pilotos e seus familiares.
Cronograma:
Sábado 10/02/2018: Supercross Amador (treino ás 14h e largada ás 19h30) - Pista iluminada
Domingo 11/02/2018: Motocross
Segunda 12/02/2018: Veloterra
1. Categorias
Serão dez categorias para todas as modalidades e as provas serão cronometradas com
trasnponders para que sejam mais eficientes tranquilas e profissionais.

www.estreladalva.esp.br

50cc - 65cc - Júnior - MX/VX/SX 1 - MX/VX/SX 2 - MX/VX/SX 3 - MX/VX/SX 4
- MX/VX/SX Open - Over - Nacional e Penélope
2. Provas
As provas terão a seguinte programação:

Com exceção da categoria 50 cc, que terão apenas uma bateria de 10 minutos mais duas
voltas, todas as demais terão baterias com o tempo de 15 minutos mais duas voltas.
3. Treinos
Os treinos livres serão realizados sempre antes das provas, com cronograma ainda a ser
definido, com tempo de 10 minutos cada categoria, no sábado das 14 ás 17h e nos demais dias 8
ás 10h.
4. Largada
Sábado a partir das 19h
Demais dias 11h e 30min
8. Classificação e premiação
Haverá entrega de troféu até o 10º colocado de cada categoria, a premiação será feita após
o término do evento.
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