
 

REGULAMENTO  

COMPLEMENTAR  

 IV ENDURO JACOBINA OFF ROAD  

 

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:                Eduardo (Edu Trilha) 

Pilotos Organizadores:      Abel Bahia Firme  , Eduardo Souza R Júnior.  

Comissão/Júri de Prova:   José Carlos, Darlan Pereira, Eduardo 

Realização:                         JACOBINA OFF ROAD  

Supervisão:      FBM – Federação Bahiana de Motociclismo   

 

LOCAL/DATA: Jacobina – 21 de maio de 2017 – Restaurante Bom Demais vizinho ao Posto CD   

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 19 de maio, sábado 20 de maio das 17 às 21 horas Restaurante 

Bom Demais vizinho ao Posto CD ao lado da FORD, façam a inscrição pelo site e confirmem a presença até o 

encerramento das inscrições por telefone 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). 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: Hotel.com Rua Manoel novais,164 tel. 3621-4647 Hotel.comjacobina@gmail.com Fiesta Park 

Hotel av. Gov. Paulo souto,700 tel.  074 3621-6916   

BRIEFING: Sábado as 8:30 h No Restaurante Bom Demais. VISTORIAS: Restaurante Bom Demais vizinho ao Posto 

CD ao lado da FORD. a partir das  8:00 hs para os primeiros pilotos. PARQUE FECHADO: No Posto CD ao lado do 

Restaurante Bom Demais 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: Posto CD a partir das 09:00h para o primeiro piloto.     

PREMIAÇÃO: Restaurante Bom Demais; imediatamente após a entrega dos resultados e término do prazo de 

recursos.    

SUMÁRIO/CIRCUITO: O terreno predominante da prova será um grande misto entre veredas e pedras soltas e 

alguns trechos de média e alta velocidade, com destaque para a especial da shineray 50 cc ; 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 Extreme Test ; Cada volta com terá cerda 25 km, em Três  voltas, com cinco 

especiais incluindo o ExT (Extreme teste). 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: 

ABEL MOTOS- POSTO CD-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA- 

SECOMOL-NACIONAL MOTOS 

 

O CAMPEONATO BAIANO DE ENDURO FIM TERÁ O PATROCÍCIO DE:  

 

Diretor de Prova:    

Eduardo Souza R. Júnior   
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