Segunda etapa do Brasileiro de Motocross é
neste fim de semana
Com o patrocínio da Levorin, Campeonato Brasileiro de Motocross acontece
em Pedra Bonita (MG).
São Paulo, 27/5/2014 - A segunda etapa do campeonato mais importante do motocross
brasileiro será realizada neste fim de semana, 31 de maio e 1º de junho, na cidade de Pedra
Bonita, em Minas Gerais. Patrocinadora do evento, a Levorin Pneus e Câmaras inclui uma
série de ações promocionais e distribuição de brindes durante todo o campeonato.
Além de ser patrocinadora da competição, a Levorin entra na pista com os pilotos da equipe
IMS / Vulcano / Ipiranga / Levorin / Honda. Adam Chatfield, atual campeão brasileiro, teve uma
participação amena na primeira etapa por estar se recuperando de uma lesão no ombro
esquerdo. O atleta compete na categoria MX1, junto com seu colega de equipe Jean Ramos.
Jean, que passou por algumas dificuldades na primeira etapa e acabou na nona posição, vai
buscar uma recuperação. "Tenho de fazer boas largadas e botar em prática tudo o que estou
fazendo nos treinos. Os equipamentos são ótimos e estou bem preparado para fazer boas
provas e correr atrás do prejuízo", afirmou o piloto.
Competindo na categoria MX2, Gustavo Pessoa terminou em sétimo na primeira etapa da
competição e pretende ficar novamente entre os top 10. "Estamos com um bom acerto na moto
e vamos atrás de bons resultados. As expectativas são boas, estou trabalhando para não
cometer nenhum erro", comentou o atleta.
Stefany Serrão irá competir junto aos homens na MX3. A piloto, que está em décimo quarto na
classificação geral, diz estar animada e bem preparada para esta etapa. "Intensifiquei bastante
meus treinos e estou mais preparada. Vou dar o meu melhor e tenho certeza que posso buscar
um grande resultado neste fim de semana", resumiu.
Confira a programação completa:
Sábado (31/05)
09h00 às 09h20 – Treinos Livres MX3
09h30 às 10h00 – Treinos Livres MX1
10h10 às 10h40 – Treinos Livre MX2
10h50 às 11h10 – Treinos Livres Junior
13h00 às 13h20 – Treinos Cronometrados MX3
13h30 às 14h00 – Treinos Cronometrados MX1
14h10 às 14h40 - Treinos Cronometrados MX2
14h50 às 15h10 – Treinos Cronometrados Junior
16h00 - Prova MX3
Domingo (01/06)
09h00 às 09h15 – Warm Up Junior
09h20 às 09h35 – Warm Up MX2
09h40 às 09h55 – Warm Up MX1
10h30 – Prova Junior (20min + 2 voltas)
11h20 ABERTURA OFICIAL
12h - Prova MX1 - 1ª Bateria (30min + 2 voltas)
13h – Prova MX2 - 1ª Bateria (30min + 2 voltas)
14h – Prova MX1 - 2ª Bateria (30min + 2 voltas)
15h – Prova MX2 - 2ª Bateria (30min + 2 voltas)
A Levorin Pneus e Câmaras é patrocinadora oficial da equipe IMS Racing.

