


Local
O Evento vai ocorrer no 

sitio RLL Rally como 

indicado no mapa  >

O sitio fica a 30 min do 

centro de Curitiba e centro de Curitiba e 

propicia uma ótima 

vista ao publico, então 

chame a torcida !!!



Programação
O Fim de semana vai rolar da seguinte forma:

Na sexta-feira (25/02) a Jarva vai oferecer o famoso coquetel e vai 

rolar um briefing na Jarva para entrega de numerais, convites para 

acompanhantes.

No sábado (26/02)  Pista aberta para treinos livres das10:00 às 13:00.

As baterias Classificatórias serão das 14:00 às 17:00 com  20 minutos.As baterias Classificatórias serão das 14:00 às 17:00 com  20 minutos.

No final dos treinos teremos um belo café da tarde oferecido de Jarva

aos pilotos !

No Domingo (27/02) Serão 2 baterias de 30 min para  cada categoria 

( ordem e horários no slide a seguir.)

A partir das 13:00 teremos show com a banda placa preta no melhor 

rock and roll clássico, DJ e Churrasco com geladas pra galera até de 

noite !!!



Categorias
As Categorias serão divididas da seguinte forma :

Elite : A e B , todas as motos, nacionais e importadas respectivamente

Todo o valor das inscrições serão revertidos em premiação em ambas;

Prova no Domingo às 12:30 e às 17:30

XC 1 : Força livre especial, motos importadas de qualquer cc

Classificatória Sáb. às 17:00 / Prova Dom 11:40 e às  16:40

XC 2  : Importadas até 251cc 4t e 126cc 2T.XC 2  : Importadas até 251cc 4t e 126cc 2T.

Classificatória Sáb.  às 16:30 / Prova Dom. 11:00 e às 16:00

XC 3 : Força Livre Nacional, motos  nacionais de qualquer cc

Classificatória Sab.  às 15:00 / Prova Dom. 10:20 e às 15:20

XC 4 : Nacional até 230cc 

Classificatória sab. às 14:30 Prova dom.  às 9:40 e às 14:40

XC 5: Over 35 / XC6: Open 45, pilotos acima de 35 e 45 anos respectivamente.

Classificatória Sab. às 14:00 / Prova Dom.  às 9:00 e às 14:00


