
 

REGULAMENTO 

COMPLEMENTAR 

 

IV ENDURO DA EVOLUÇÃO 

 
Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Enduro FIM 2017.   

Autoridades Desportivas: José Carlos (Presidente FBM)  

Diretor de Prova:              Edson Junior (Junior de Arembepe)  
Pilotos Organizadores:       Mazinho, Edson Junior, Rodrigo       

Comissão/Júri de Prova:    José Carlos, Darlan Pereira, Edson Junior  
Realização:                          STC – Salvador Trail Clube 

Supervisão:     FBM – Federação Bahiana de Motociclismo  

LOCAL/DATA: Camaçari – 11 de fevereiro de 2017 

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 10 de fevereiro, sexta feira 10 de novembro das 17 às 21 horas na 

Sport House, em frente a Tend Tudo na estrada do coco , pilotos que não puderem 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 

com a secretaria de prova (71-9.8703-4069). O valor da inscrição para esta etapa do campeonato será de R$ 120,00 

(cento reais) com direito a feijoada exceto estreantes. Antecipe sua licença e sua inscrição!  

LICENÇAS: Todo piloto deve ser licenciado à FBM/CBM, tendo a opção de já ser filiar para 2017 podendo participar 

desta prova, o valor da licença para a anuidade de 2017 é de R$200,00 até o dia 31/12/17. Pilotos estreantes e pilotos 

que desejem participar APENAS desta etapa na FBM/CBM terão preços diferenciados (Inscrição + filiação ‘licença 

2017’ = R$ 190,00). 

HOSPEDAGENS: MAIS HOTEL – Lauro de Freitas - http://www.maishotelbahia.com.br/ -  Telefone: (71) 3612-7200; 

HOTEL RIVERSIDE - Avenida Santos Dumont, 8424, Km 7,5 - Lauro de Freitas - BA, (71) 3289-9700 

BRIEFING: Sexta Feira as 21horas no Sport House, Em frente a Tend Tudo na estada do Coco. VISTORIAS: 

Restaurante do Mato Seco, Machadinho, Estrada da Cascalheira, a partir das  8:00 hs para os primeiros pilotos. 

PARQUE FECHADO: Restaurante do Mato Seco, Machadinho e a partir das 08:30h até o horário de largada, na 

chegada de todas as voltas é necessário colocar a moto no parque fechado, abasteça antes de guardar.  

LARGADA: Restaurante do Mato Seco, Machadinho a partir das 09:00h para o primeiro piloto. Leve combustível, não 

há posto no local da concentração (leve óleo 2 tempos).   

PREMIAÇÃO: Restaurante  Mato Seco, imediatamente após a entrega dos resultados e término do prazo de recursos.   

SUMÁRIO/CIRCUITO: O terreno predominante da prova será em mata atlântica, com um grande misto entre veredas 

e pedras soltas e alguns trechos de média e alta velocidade, o roteiro escolhido para compor a prova teve como 

prioridade oferecer uma trilha para todos os grupos de pilotos, iniciantes intermediários ou experientes, nesta etapa 

teremos um Cross Test sem saltos. Cada volta com terá cerda 25 km, com cinco incluindo o CT (cross test). A 1ª volta 

será de reconhecimento, sem cronometragem do tempo nas especiais, porém os CH’s devem ser respeitados com 

penalização para atrasado/adiantado (30 min), com cada piloto largando em seu horário ideal. 

TROFÉUS/PREMIAÇÃO: Colocação geral:1º ao 2º; Categoria E1, Categoria E2, Categoria E4, Categoria 

E5: do 1º ao 5º colocado - E3a (35 anos) e Categoria E3b (45anos): do 1º ao 3º lugar;  

 

O ENDURO DA EVOLUÇÃO TERÁ O APOIO: 
PRINCESA OFF ROAD – ADRENALINA EVENTOS  

  

O CAMPEONATO BAIANO DE ENDURO FIM TERÁ O PATROCÍCIO DE: 
 

 

 

Diretor de Prova:   

Edson Junior – Junior de Arembepe 

http://www.fbm.esp.br/
http://www.fbm.esp.br/
http://www.fbm.esp.br/
http://www.maishotelbahia.com.br/
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1229&bih=589&site=webhp&q=mais+hotel+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyMy4ryDIy0NLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBLfvDIQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjZ85aW2PvRAhWDHpAKHRJCB_sQ6BMItwEwEw
javascript:void(0)

