
 

RESUMO REGULAMENTO  

1ª COPA DO INTERIOR SP DE RALLY DE REGULARIDADE BIG TRAIL 2020 

 

 

O QUE É RALLY DE REGULARIDADE? 

O rally de regularidade é uma prova Offroad na qual o seu objetivo será manter-se dentro do 

tempo e da velocidade estipuladas pela organização em cada trecho. O roteiro e as médias de 

velocidades são fornecidos na planilha.  

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Proprietários de motocicletas trail/ big trail, de qualquer ano e modelo. As motos e o condutor 

deverão estar de acordo com as normas de legislação de trânsito. 

 

NÃO SEI NAVEGAR/ LER A PLANILHA... O QUE DEVO FAZER? 

Nosso objetivo é ensinar todos os participantes, por isso ministraremos um curso de 

navegação na noite anterior de cada etapa, ao participar do curso você estará apto a participar 

da prova. Fora isso também temos um chat de suporte disponível onde tiraremos todas as 

dúvidas de navegação e configuração do aplicativo. 

Exemplo de planilha no aplicativo Full Rally: 

 



 

CATEGORIAS: 

As categorias a serem disputadas serão: Big Trail Graduado, Big Trail, Trail e Duplas. 

Categoria Descrição 

Big Trail Graduado Concorrentes que se enquadrem no item 5.4 
do regulamento. Motocicletas a partir de 
601cc (Com exceção aos modelos descritos 
no item 5.2) devidamente emplacadas e 
licenciada para uso. 

Big Trail Concorrentes com motocicletas a partir de 
601cc (Com exceção aos modelos descritos 
no item 5.2) devidamente emplacadas e 
licenciada para uso. 

Trail  Concorrentes com motocicletas a até 600cc 
devidamente emplacadas e licenciada para 
uso. 

Duplas  Concorrentes com motocicletas 
devidamente emplacadas e licenciadas para 
uso. Não haverá ranking/premiação do 
campeonato para a categoria duplas. 
Somente premiação da etapa. 

 

Motocicletas da linha Enduro (por exemplo: KTM 690, Husqvarna 701, e demais) se 

enquadram na categoria Trail, independente de sua cilindrada exceder a prevista no 

regulamento. 

 

A categoria Big Trail Graduado será obrigatória para todos os concorrentes que se enquadrem 

em um ou mais dos requisitos abaixo: 

I- Concorrentes que já foram ou são filiados à CBM nos últimos 5 anos, nas 

modalidades (Enduro de regularidade/Rally Cross-Country);  

II- Concorrentes que participaram de qualquer prova de enduro de regularidade e rally 

cross country nos últimos 2 anos; 

III – Co-pilotos (navegadores) de rally, que possuam licença CBA do ano vigente. 

 

EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO: 

Para todas as categorias será permitido somente o uso do celular Android com o aplicativo 

Totem Full Rally como instrumento de navegação, o aplicativo deverá ser obrigatoriamente 

utilizado no modo GPS, sendo proibida a utilização do sensor de roda com o SensorBlue/Blue 

Box.  

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 22/02 no site www.sachseventos.com.br. 

http://www.sachseventos.com.br/

