
                 
 
 

ADENDO REGULAMENTO CAMPEONATO 

BRASILEIRO DE RALLY Cross Country 2015  

Documentos obrigatórios a serem apresentados na vistoria 
técnica Motos e Quadrículos: 

 
Guia de orientação entregue pela secretaria de prova. 
Passo a passo das vistorias anteriores com os devidos passos concluídos. 
Nota fiscal do veiculo. 
 
Veiculo: 
 
Protetor de manetes ( aberto ou fechado) 
Manetes com proteção nas pontas 
Farol 
Lanterna trazeira 
Buzina de acionamento elétrico 
Espelho retrovisor 
Molas nas pedaleiras 
Mola de acelerador 
Corta Ignição (Mata motor) 
Adesivos de identificação da prova 
 
Piloto: 
 
Capacete prazo de validade 5 anos e com selos de segurança ( dot, snell ou 
inmetro) 
Mochila de Hidratação: 2 litros mínimo 
Radio HT – 5v. (modelos de rádios comerciais: Motorola Pro 5100, GM 300, EM 
200 e EM 400. 
 
Itens específicos para o Rally dos Sertões (opcional quando internacional e 
obrigatório quando Mundial) 
 
Luz de freios 
Reservatório de agua nas motos com 3 litros 
Parafuso de fixação do motor com perfuração pra lacre. 
 
 
 

Documentos obrigatórios a serem apresentados na vistoria 
técnica UTVS: 

 
 
Guia de orientação entregue pela secretaria de prova. 
Passo a passo das vistorias anteriores com os devidos passos concluídos. 



                 
 
 
Nota fiscal do veiculo. 
 
 
 
Veiculo 
 
Farol 
Lanterna trazeira 
Luz sinalização de poeira 
Extintor de incêndio (2kg) 
Buzina de acionamento elétrico 
Espelho retrovisor 
Corta Ignição (Mata motor) e adesivo de indicação. 
Bancos homologados 
Cinto 4 pontos no mínimo 
Reforços de gaiola conforme regulamento 
Portas com fechamento completo 
Telas nas portas cobrindo toda janela 
Radio base com ligação ao capacete 
Corta cinto 
Bandeira amarela pra sinalização de perigo 
Cinta  reboque 
Adesivos de identificação da prova 
 
 
Piloto 
 
Capacete prazo de validade 5 anos e com selos de segurança ( dot, snell ou 
inmetro) 
Macacão, luva e sapatilha anti-chama. 
 
 
 
Todos os veículos deverão ser apresentados com todos os itens acima na sua 
primeira apresentação ao comissário técnico no local da vistoria, o veiculo deve 
ser apresentado fora dos respectivos transportes, caso algum item apresentar 
falha, o veiculo terá direito a ser reapresentar sem multa. 
Caso o veiculo for apresentado com algum item faltando, o mesmo será 
reavaliado pelo técnico mediante pagamento de multa no valor de R$ 150,00. 
 
Vistoria solicitada fora do horário programado pela organização pagara multa no 
valor de R$ 200,00. 
 
 
Este adendo esta em vigor a partir de sua publicação, data: 14 de julho de 2015. 
 
 

Comissão Nacional de Rally – CBM 
 

 
Adilson N. Kilca                Rodrigo T. Maciel                                                                                                                               


