Levorin entra com força total no Brasileiro de
Motocross 2014
Empresa amplia investimentos no esporte e é patrocinadora do maior
campeonato de motocross do país. Evento de abertura acontece neste fim de
semana, dias 12 e 13, em Três Lagoas (MS).
São Paulo, 10/4/2014 - O Campeonato Brasileiro de Motocross 2014 terá a presença ativa da
Levorin Pneus e Câmaras em todas as etapas. A boa notícia veio com a assinatura do contrato
entre a CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e a Levorin, no qual a marca, que já
patrocina a equipe IMS Racing, passa também a ser uma das principais patrocinadoras do
campeonato nacional, levando seus produtos para o grande público das competições, em todo
o país.
A estratégia faz parte do conjunto de ações que a Levorin planejou para o ano de 2014 e inclui
uma série de atividades nos dias do evento. Além de toda a exposição da marca na pista,
através de infláveis, placas e bandeiras, o público presente na etapa terá a oportunidade de
concorrer a brindes exclusivos, interagir com a marca através de promotoras, que estarão
distribuindo diversos materiais, e ainda ser fotografado nas arquibancadas para aparecer nas
mídias sociais da Levorin segurando as placas "Levo Alegria" e "Levo Amizade".
O Campeonato Brasileiro de Motocross 2014 percorrerá as principais regiões do país com oito
etapas. Os pneus Levorin entram em ação na categoria MX1, com o atual campeão brasileiro
Adam Chatfield, e com um dos melhores pilotos brasileiros, o paranaense Jean Ramos. Na
categoria MX2, o destaque vai para o paulista Gustavo Pessoa e na MX3, para a piloto Stefany
Serrão.
Confira a programação completa:
Sábado 12/04
7h30 às 8h - Vistoria técnica
8h10 às 8h30 - Treinos Livres MX3
8h35 às 9h05 - Treinos Livres MX2
9h10 às 9h25 - Treinos Livres 65cc
9h30 às 10h - Treinos Livres MX1
10h05 às 10h25 - Treinos Livres Junior
10h30 às 10h45 - Treinos Livres 50cc
11h às 11h20 – Treinos Cronometrados MX3
11h25 às 11h45 – Treinos Cronometrados Junior
11h50 às 12h05 – Treinos Cronometrados 50cc
13h às 13h30 – Treinos Cronometrados MX1
13h35 às 14h05 – Treinos Cronometrados MX2
14h10 às 14h25 – Treinos Cronometrados 65cc
15h30 – Prova MX3 (20min + 2 voltas)
16h – Prova Junior (15min + 2 voltas)
16h30 – Prova 50cc (15min + 2 voltas)
Domingo 13/04
9h às 9h15 - Warm up MX2
9h30 às 9h45 - Warm up 65cc
10h às 10h15 - Warm up MX1
12h – Prova MX2 - 1ª Bateria (30min + 2 voltas)
13h – Prova MX1 - 1ª Bateria (30min + 2 voltas)
14h – Prova 65cc (15min + 2 voltas)
15h – Prova MX2 - 2ª Bateria (30min + 2 voltas)

16h – Prova MX1 - 2ª Bateria (30min + 2 voltas)

