
 

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 
CAMPEONATO BAIANO de ENDURO de REGULARIDADE – 2011 

(21ª e 22ª Etapas) 

 

 

 

ENDURO DO PETRÓLEO 

Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Enduro de Regularidade/2011. 

Autoridades 
Desportiva: 

Diretor de Prova: Paulo Cesar (Pé de Pano) 

  Júri de Prova José Carlos, Abel Firme, Hermano Cabral, Bruno Teixeira, Darlan Pereira. 

  Pilotos 
Organizadores: 

Paulo Cesar (Pé de Pano), Petras (Dr.Coca), Armando (Laranja). Pilotos de apoio 
da organização: Gilmar( urubu do mangue), Louro (papa vento), Cássio ( Dr. Gori) e 
Keu (diabinho). 

  Conferencia: FBM - José Carlos 

  Realização: STC - Farratrilha 

  Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

LOCAL/DATA: Catú, 19 de Novembro de 2011. 

INSCRIÇÕES: ON LINE, pilotos inscritos pelo site da FBM terão prioridade para retirada dos GPS's, entrega 
das planilhas e material da prova em Salvador: Quinta-feira dia 20 das 9 às 17 horas na sede da FBM no 
cabula ou na Loja Sport House; das 19 às 21 horas. Dia 21, sexta feira, em Catú das 18 às 21 horas no Clube 
CEPE. Valor da inscrição para pilotos filiados à FBM/2011 valor de R$80,00, preço especial para Regionais e 
estreantes.  

Café da Manhã: A Motopel estará servindo um delicioso café da manhã. 

SUMÁRIO: A prova terá ao todo 129 quilômetros em aproximadamente cinco horas de prova, saindo de Catú 
da Honda  Motopel, com destino ao distrito de Sítio Novo, passando por Pau Lavrado, neste percurso 
teremos muita trilha de matinha, um pouco de areia e estradas carroçais. O neutrão será no Distrito de Sítio 
Novo, teremos um lanche oferecido por D. Raimunda, no bar que leva seu nome, onde também será feito o 
reabastecimento das motos. De Sítio Novo, partiremos em direção de Catu, passando por Pindobal de Cima, 
Panelas, para Super-Base de Petróleo de Panelas e Fazenda Coelhos. Nesta etapa teremos muita trilha, 
passaremos pelos reflorestamentos de eucalípito e algumas subidas, que com as chuvas irão apimentar a 
prova para todos pilotos. 

GPS's - RASTROS's: A devolução dos equipamentos para apuração dos resultados é de única e exclusiva 
responsabilidade de cada piloto (em caso de perda/mal uso o ressarcimento será feito diretamente com o 
fabricante com valores definidos pelo mesmo). O prazo para devolução no dia da prova, para que os seu 
resultados sejam apurados é de até 30 minutos após o horário ideal de chegada de cada participante, a partir 
desse prazo fica a critério da direção de prova e da comissão de enduro apurar ou não o resultado de quem 
não respeita-lo, tendo como limite trinta minutos antes do horário de entrega das fichas de 
passagens/performance's informado nesse regulamento complementar. As vagas serão limitadas em razão 
da quantidade de equipamentos disponíveis para utilização, para que todos possam utilizar dois GPSs, os 
sessenta primeiros pilotos inscritos largarão com dois gps's cada sendo priorizados os inscritos pelo site da 
FBM, havendo excedente os inscritos pelo site terão prioridade, por ordem de inscrição. 

Clique e veja a PREVISÃO DO TEMPO 

 

 



 

HOSPEDAGEM: � Hotel Colibri: Te: Tel : 71 3641-329 / 3029 Site:  www.hotelcolibricatu.com.br/  - 
Valores c/ ventilador: Simples R$ 60,00 - Duplo R$ 70,00 - Triplo R$ 100,00; Valores 
c/ ar: Simples R$ 80,00 - Duplo R$ 100,00 - Triplo R$ 130,00;  

� Hotel Ágata: - Tel: 71 3641 2372 - E-mail: reservas@agatahotel.tur.br -  Valores: 
com ar: Simples R$ 70,00 - Duplo R$ 140,00 - Triplo R$ 210,00; 

� Pousada renscer: Valores c/ ar: Simples R$ 60,00 - Duplo R$ 80,00 - Triplo R$ 
100,00 -Quádruplo 150,00; 

� Hotel planalto: Tel: 71 3641-3080 - Valores :s/ café da manhã (restaurante com 
café em frente ao hotel),  c/ ventilador: Simples R$ 30,00 - duplo R$ 40,00 - Triplo R$ 
50,00;                                                                                                          
Maiores detalhes visite o site do evento: 
http://www.endurodopetroleo.com.br/hospedagem 

Problemas com hospedagem:  Paulo Cesar (Pé de Pano): 71-9143-7069 

ENTREGA  
PLANILHAS: 

Em Salvador na quinta feira dia 17, na sede da FBM das 9 às 17 horas ou das 17:30 às 20 na 
loja Sport House - na Estrada do Coco (em frente a Dismel). Dia 18, sexta feira, em Catú das 
18 às 21 horas no Clube CEPE (Rua Geonisio Barros, 4 - Catu) ‘‘inscrições após esse horário não 

participarão do sorteio’’. 

SORTEIO: Sexta feira 18 de Novembro às 22:00 hs, No Clube CEPE ‘’Pilotos que forem chegar após esse horário, 
devem ligar informando para não ficarem fora do sorteio’’. 

VISTORIA e 
LARGADA: 

Vistoria obrigatória (moto e piloto), sábado (19/11) das 7:30 às 7:50 hs, Largada da Honda 
Motopel primeira moto largará às 8:30hs,’’pilotos sem colete e/ou number plate oficial não passarão na 
vistoria, além dos equipamentos de segurança previstos em regulamento’’. 

ABASTECIMENTO: Primeiro reabastecimento no neutro prinicipal no Distrito de Sítio Novo com 59 km da largada, 
não há posto de combustível, a organização estará vendendo no local. 

LEVANTAMENTO: Realizado c/ Motos HONDA. Precisão digital de 10 metros. Será fornecido trecho de aferição. 

RESULTADO: Sábado no Clube CEPE, a partir das 16 horas e 30 minutos entrega das fichas de passagem e 
premiação em seguida. 

PREMIAÇÃO: Troféus para os primeiros colocados: 5 Master, 07 Sênior, 5 Over/40, 3 Over/50, 10 Júnior, 15 
Novatos e 3 Estreantes. 

Patrocínio da 
Prova: 

Prefeitura Municipal de Catu – Motopel - Sermec -Imprimer - 
Novo Posto - Forró do Bongo – Nutriservice - Clinica CEO – 
Futura - Master Hotel - Constratel - Perigu's Bar - Street Door 
-  Posto J.Reis - PJ Locação - Jomag - Belo Movéis - Clube CEPE 
Construmir -  Lieco – Jamar - Posto Pioneiro - Brasil Gás - 
Locarserv - Casa do Fazendeiro - Econõmica Tecidos - Louro 
Papavento 2012 - Posto de Lavagem terere - Metalúrgica 
Almeida - Serralheria Cardoso - Vereador Nego 

O campeonato Baiano de Enduro de Regularidade 2011 tem o PATROCÍNIO de: 

  

 
 

 

 

Salvador, 07 de Novembro de 2011 
José Carlos 
Presidente FBM 


