
                                                              

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

 

ENDURO DA ILHA 

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

 
Autoridades Desportivas: José Carlos (Presidente FBM), Abel Firme (Comissário FBM), Kassandro Leal(Diretor de 

prova). 

  Júri de Prova Abel Firme, Ricardo, José Carlos, Darlan Pereira 

  Pilotos Organizadores: Ricardo da Ilha, Reinaldo Labareda, Wendel Porquinho 

  Diretore de Prova: Ricardo da Ilha (71) 9-8889-3578 

 Comissário FBM: Abel Firme - varre trilha Tel: (74) 9-9111-2884 

  Realização: FBM  e Clubes Locais 

  Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

LOCAL/DATA Ilha de Itaparica 17 de setembro de 2016.  
 

INSCRIÇÕES  Pelo site da FBM www.fbm.esp.br até quinta feira dia 15, na sexta feira na Ilha de Itaparica no Restaurante Chesmar de 
Berlinque das 17 às 21horas, Valor da inscrição R$ 100,00 (cem reais) para inscrições realizadas pelo site, que podem ser pagar até sexta feira, 

demais inscrições custo de R$ 120,00 ENTREGA DOS KIT’s, secretaria de prova das 16 às 21 h. VISTORIAS: Obrigatória das 08:00 h. 
às 08:45h. No Posto BR BA 001 (11km do desembarque do Ferry Boat, antes da PRE) ficando todos os pilotos cientes que a falta do colete no 

piloto, do adesivo frontal no veículo ou qualquer outro item previsto em regulamento, implicará em punição de 300 pontos. BRIEFING as 
21horas no Restaurante CHESMAR de Berlinque, Caixa Pregos. 
 

HOSPEDAGENS Pousada Chesmar – (71) 3681-8400 Duplo R$ 100,00, Sgl R$ 60,00 (Barra do Pote)  Pousada 
Grauça: (71) 3637-1022, (Cacha Pregos) Pousada Privilege: (71) 3637-1709 (Cacha Pregos) Pousada Brisa do 

Mar: (71) 3637-1994, (Cacha Pregos) Pousada Coruja Branca (71) 3638-1733 (Berlinque)  
 

SUMÁRIO A prova se desenvolve em sua grande totalidade em trilhas de mata atlântica, com bastante corredores de matinha, na parte da 

manhã a prova é praticamente toda em linha, sem muitos laços/balaios, porém a navegação será um ponto decisivo para a prova, bastante trilha 
com algumas subidas e descidas bem técnicas, poucos estradões NEUTRÃO no mesmo posto da largada. A segunda etapa passará nas já 

conhecidas erosões da ilha, que exigirá bastante atenção de todas as categorias, teremos uma etapa bem mais dinâmica no quesi to navegação 
que unida a grande variedade de trilhas, irá exigir muita concentração de todos participantes da etapa, teremos o balaio do c ruzamento que 
provavelmente definirá a parte da tarde, a prova encerrará no restaurante Caiambá em Berlinque, Caixa Pregos.  
 

LARGADA Primeira moto às 9:00 no Posto BR Praia de Conceição na BA 001 CHEGADA Restaurante Caiamba, previsão de chegada 
da 1ª moto às 13h.  Ao todo serão 91 km de prova, divisão das etapas no Posto BR, mesmo da largada da prova.  
 

APURAÇÃO E GPS: TOTEM – Garantia de dois equipamentos para os 40 (QUARENTA) primeiros inscritos (via site FBM). O prazo limite 

para entrega dos equipamentos de rastreamento (GPS) é de 30 minutos após o horário ideal de chegada de CADA piloto, a partir deste limite, 
será realizada a premiação sem a apuração dos resultados dos pilotos que não ausentes, estes pilotos, caso entreguem os rastreadores, poderão 

ter seus pontos acumulados no ranking, sem direito ao troféu, caso fique entre os premiados, se entregarem antes da publicação no site da FBM.  
RESULTADOS: Entrega das fichas imediatamente após a chegada do primeiro piloto. Prazo para recurso de 20 min após entrega das fichas 
de cada categoria PREMIAÇÃO no  Restaurante Caiambá com início após o prazo limite de recursos de todas as categorias TROFÉUS: 

05 Master / 07 Sênior / 07 Over 40 / 10 Junior / 03 Over 50 / 15 Novato / 03 Estreante 

 

PATROCINADORES DA ETAPA: 
E & F SUPERMERCADO – RICARDO PESCADOS – POSTO SÃO JORGE – 

INOVAGLASS – FRUNATUS – NORPELL – RT LAB – PORCO RACING – 

CONSTRUILHA – PRINCESA OFF ROAD – FERRO BAHIA 
 

 

COLABORADORES DO CAMPEONATO 2016 

                   
 
Diretor de Prova  

Ricardo da Ilha 

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

