
REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

EXTREME ENDURO 

 

JIBOIA HARD ENDURO 
 

Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Hard Enduro 2016. 
 

Autoridades Desportivas: José Carlos (Presidente FBM) 

Diretor de Prova: Roberto Andrade Filho (Hulk) 

Pilotos Organizadores Roberto Andrade (Kacique), Matheus Andrade (Theu) 

 Comissão/Júri de Prova José Carlos, Roberto Andrade (Kacique), Roberto Filho 

Realização: SAJTRAIL 

Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 
 
 

 

LOCAL/DATA:Santo Antonio de Jesus, Cantina Volpi 03 e 04 de Junho de 2016 

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 02 de junho – (quinta feira) e em 03 de junho (sexta feira) das 17 

horas às 21 horas no Cantina Volpi, pilotos que não poderem chegar na sexta feira, por favor façam a inscrição pelo 

site e confirmem a presença até o encerramento das inscrições na sexta feira por telefone ou WhatsApp com a 

secretaria de prova (71-9 8703-4069). O valor da inscrição para esta etapa do campeonato será de R$ 100,00 (cem 

reais) para todos que fizerem sua inscrição até quinta-feira pelo site, podendo efetivar o pagamento na sexta-feira até 

o encerramento das inscrições. 

FILIAÇÕES: Todo piloto deve ser filiado à FBM/CBM o valor da filiação para a anuidade de 2016 nesta prova, é de 

R$180,00.Pilotos estreantes na FBM/CBM terão preços diferenciados (Inscrição + filiação ‘licença 2016’ = R$ 180,00) 

e receberão carteira como Primeira Filiação pilotos que desejem participar APENAS desta etapa, podem se filiar com 

filiação REGIONAL (Inscrição + filiação ‘licença 2016’ = R$ 180,00). 

HOSPEDAGENS: Hotel Antonius Imperial, Apto Luxo Single: R$98,00, Apto Luxo Duplo R$119,00, Apto Luxo Triplo 

R$168,00 Tel:75-3632-8100 

BRIEFING: Cantina Volpi – Praça Renato Machado, Centro da Cidade - Com mini 

curso p/estreantes na modalidade, aonde serão eliminadas as dúvidas dos pilotos com relação as regras básicas da 

modalidade. 

VISTORIAS: No Tabuleiro do Castro (próximo à cidade de Varzedo) a partir das 08:00h. COMO CHEGAR: A partir de 

Santo Antônio de Jesus, pegar a rodovia que leva até à cidade de Amargosa. Chegando em Varzedo, entrar ao lado 

da delegacia da cidade sentido Tabuleiro do Castro (5km). 

PARQUE FECHADO: Praça na entrada do Tabuleiro do Castro, estrutura do JIBOIA HARD ENDURO 08:30h até o horário 

de largada. 

LARGADA: Praça na entrada do Tabuleiro do Castro, estrutura do JIBOIA HARD ENDURO às 09:00h para o primeiro piloto. 

Todo competidor deve possuir um relógio/cronômetro digital sincronizado com o horário oficial da prova. Não há Posto 

de combustível próximo, levem as motos já abastecidas! A organização vai disponibilizar gasolina para vender somente 

no local de abastecimento no meio da prova (entre as Especiais 4 e 5), leve óleo dois tempos! 

PREMIAÇÃO: Praça na entrada do Tabuleiro do Castro, estrutura do JIBOIA HARD ENDURO a partir das 16:30 h. do dia  

04/06 – Sábado. 

SUMÁRIO/CIRCUITO: Circuito todo bumpeado com fitas, uma única volta de aproximadamente 100km, composto de 

trilhas de elevado nível técnico. Serão 6 especiais cronometradas com distancias variando entre 3 a 11km. Tempo 

médio estimado de prova 5 horas e tempo máximo de prova 7 horas. 

Especial 1, “Subida do Oiti”, com enormes erosões do início ao fim, nível técnico 6 (de 0 a 10).  

Especial 2, “Descida das Torres”, muitas raízes e terreno escorregadio ao final, nível técnico 4 (de 0 a 10).  

Especial 3, “Rasgão”, um misto de raízes, lajedos e erosões, nível técnico 7 (de 0 a 10).  

Especial 4, “Subida de Pedras”, grandes batentes de pedra e pedra do início ao fim, nível técnico 8 (de 0 a 10).  

Especial 5, “Purgatório”, trilha leva esse pois parecia que era o caminho para o inferno, nível técnico 9 (de 0 a 10).  

Especial 6, “Serra de Raiz”, com raízes erosões e terreno escorregadio, nível técnico 5 (de 0 a 10). 

PREMIAÇÃO / CATEGORIAS: Categoria PRO: do 1º ao 5º lugar; Categoria HOBBY: do 1º ao 5º lugar, 

Placa “King of the HILL” 1º colocado de cada categoria receberá o título de “O REI DA SERRA”. 
 

 

Diretor de Prova 

Roberto A. Filho 

http://www.fbm.esp.br/
http://www.fbm.esp.br/

