
                                                              

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

 

 

               ENDURO PRINCESA DO SERTÃO 

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

Autoridades Desportivas: José Carlos (Presidente FBM), Abel Firme (Comissário FBM), Almir Dantas (Diretor de Prova). 
Júri de Prova Abel Firme, Almir Dantas, José Carlos, Darlan Pereira. 
Pilotos Organizadores: Almir Dantas #15, Almir Neto #115, Daniel Dantas #17, Gildásio #32, Iuri Cunha #22, Aurélio #27. 
Diretor de Prova: Almir Dantas (Almirzinho). 

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

Manager: Ricardo Mattos – Zé Bundinha. 

Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo. 
 
LOCAL/DATA: Feira de Santana 22 e 23 de outubro de 2016.  

Dois dias de prova, válidos pelo BR Nordeste etapas 7ª e 8ª (Final) e pelo Estadual etapas de 15ª, 16ª, 17ª e 18ª. 
 

INSCRIÇÕES: Pelo site da FBM www.fbm.esp.br até quinta-feira dia 20/10/2016. Na sexta feira em Feira de Santana no Hotel Caju de Ouro 

das 17:00 às 21:00 horas. Valor da inscrição R$ 200,00 (duzentos reais) para inscrições realizadas pelo site, que podem ser pagas até sexta 
feira, demais inscrições custo de R$ 240,00. ENTREGA DAS PLANILHAS: Na secretaria de prova das 16:00 às 21:00 horas. 
BRIEFING: Na sexta às 22:00 horas e no sábado às 20:00 horas no auditório do Hotel Caju de Ouro. VISTORIAS: Obrigatória no 1º dia 

das 7:45 às 08:15 horas e no 2º dia das 06:15 às 06:45 horas, no Posto Cajueiro, 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. 
 

HOSPEDAGENS: 
Hotel Caju de Ouro (OFICIAL) – (75) 3625 9322 – TPL R$ 210,00 - DPL R$ 160,00 E SGL R$ 140,00. 
Unique Apart Hotel – (75) 3226 5006 – TPL R$ 230,00 – DPL R$169,00 e SGL R$ 169,00. 
Hotel Atmosfera – (75) 3023 8300 – TPL R$ 249,00 – DPL R$ 229,00 e SGL R$ 209,00. 
    
SUMÁRIO: Primeiro dia: A prova inicia com uma matinha boa pra esquentar, trilhas inéditas com subidas e descidas de pedra, lama e muita 
navegação em trechos técnicos que exigirão muito dos pilotos. Teremos dois trechos diferenciados para Master e Sênior. Partimos então para 
outro tipo de terreno, massapê, muitas veredas com mais subidas e descidas com cavas e valas. Neutrão na Bica do Muringue. Na parte da 
tarde teremos mais um trecho diferenciado para M/S. A prova segue com mesmo tipo de trilhas. Muita atenção nas passagens das linhas de 
trens que estão ativos e no cruzamento da BR 324. Chegando a Feira teremos alguns trechos de pedra dentro de uma mata que pode decidir a 
prova. Segundo dia: Prova pra frente, com pouca navegação, muitos corredores e média justa. Não terá trecho diferenciado. Prova mais curta e 
mais light para que todos cheguem cedo para aproveitar o dia e retornar em paz para os seus lares. 
 

LARGADA: Sábado: Primeira moto às 8:30h no Posto Cajueiro e Domingo: Primeira moto às 7:00h no Posto Cajueiro.  
CHEGADA: Nos dois dias será no Posto Cajueiro, previsão de chegada da 1ª moto às 15:30 horas no 1º Dia e às 12:00 horas no 2º Dia.   
 

APURAÇÃO E GPS: TOTEM – Garantia de dois equipamentos para os 50 (CINQUENTA) 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: Soma dois DOIS DIAS de prova, SEM divisão das etapas. Restaurante Cajú de Ouro 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. 

 

PATROCINADORES DA ETAPA: 
MOTOCLUBE - AVANÇO - PRINCESA OFF ROAD - LUCANEL - WIMAXI - VESLAN - CONTAS 

JR BATERIAS - CODISAUTO - FEIRA PROTEÇÃO - USIPINUS - GASAUTO - SENIX - EMC 
POSTO CAJUEIRO - BM LOCAÇÃO - CONSTRULAR - ARTOUR TURISMO - GGS SEGUROS  

HOTEL CAJU DE OURO - RBR ENGENHARIA  
 

 

COLABORADORES DO CAMPEONATO 2016 

                   

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

