
                                                                                                                 

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

CAMPEONATO BAIANO DE ENDURO FIM 
Etapa 04 – Senhor do Bonfim 

 

 

ENDURO DAS SERRAS 

Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Enduro FIM 2014. 

 
Autoridades Desportivas: José Carlos (Presidente FBM) 

  Comissão/Júri de Prova José Carlos, Hermano Cabral e Darlan 

  Pilotos Organizadores: Andrea Pavesi, Gustavo Costa 

  Diretor de Prova: José Carlos R.Conceição 

  Realização: Suinos Trail Clube e Rasga Lama 

  Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

LOCAL/DATA: Senhor do Bonfim 31/10 e 01 de Novembro   

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 30 de Outubro e no dia 31 de Outubro das 17 horas às 22 horas no Restaurante Apetitt, 

não serão aceitas inscrições no sábado antes da largada prova, pilotos que não poderem chegar na sexta feira, por favor façam  a inscrição 

pelo site e confirmamem a presença até o encerramento das inscrições na sexta feira por telefone com a secretaria de prova. O valor da 

inscrição para a terceira etapa do campeonato será de R$ 100,00. 

FILIAÇÕES: Todo piloto deve ser filiado à FBM/CBM o valor da filiação para a anuidade de 2014 é de R$ 150,00, pilotos estreantes na CBM 

terão preços diferenciados e receberão carteira como primeira filiação ou Regional, caso queiram participar apenas da prova desta cidade, 

caso deseje pontuar no campeonato, é necessário fazer a filiação normal. 

HOSPEDAGENS: SE POSSÍVEL FAÇAM RESERVAS NOS HOTEIS OFICIAIS, Hotel Novoleste (74)3541-3168 C/Ar Dp R$ 150,00 - Tp 

R$ 180,00 / C/Vent. Qp R$ 240,00 

BRIEFING: No Restaurante Apetitt às 21hs, com mini curso para estreantes na modalidade. VISTORIAS: No parque fechado, area 

delimitada para o evento na CAMPO CLUBE SENHOR DO BONFIM, no parque da cidade, no sábado das 7:30 as 8:30h. 

PARQUE FECHADO: no CAMPO CLUBE SENHOR DO BONFIM a partir das 08:30h do dia 01/11 – Sábado. 

LARGADA: No CAMPO CLUBE SENHOR DO BONFIM Limpo às 9 horas para o primeiro piloto. Todo competidor deve possuir um 

relógio/cronômetro digital sincronizado com o horário oficial da prova, local agradável e praticamente no centro da cidade, com infraestrutura 

de banheiros e área coberta que atenderá a demanda dos pilotos, mecânicos e dos familiares presentes.  

SUMÁRIO/CIRCUITO: O terreno predominante da prova será em serras, com um grande misto entre veredas e pedras soltar e batentes a 

região é bastante favorecida em trilhas, o roteiro escolho para compor a prova teve como prioridade oferecer uma grande variedade de piso e 

altimetria, nesta etapa teremos um Cross Test sem saltos e com alguns obstáculos em frente ao local da largada para que o púb lico, familiares 

e patrocinadores possam acompanhar o evento. Cada volta com terá cerda 35 km, com cinco ou seis especiais incluindo o CT (o tamanho de 

cada especial poderá sofrer alterações, após homologação do circuito pela FBM, visando a integridade física dos atletas e a manutenção do 

regulamento geral). A 1ª volta será de reconhecimento, sem cronometragem do tempo nas especiais, porém os CH’s devem ser respeitados 

com penalização para atrasos ou adiantos, com cada piloto largando em seu horário ideal, informado pela secretaria de prova. 

TROFÉUS/CATEGORIAS: Para a definição de categoria de competidores em casos omissos ou que possam causar dúvidas, 

a definição será feita pela comissão de Enduro. 

Categoria E1 - Importada Pró: Troféus do 1º ao 5º lugar; Categoria E2 - Importada Light: Troféus do 1º ao 5º lugar; Categoria 

E3-A Over 35:  Troféus do 1º ao 5º lugar; Categoria E3-B Over 45: OVER 45 – Troféus do 1º ao 5º lugar; Categoria E4 - 

Nacional Pró: NACIONAL – Troféus do 1º ao 5º lugar; Categoria E5-A - Troféus do 1º ao 5º lugar. 

 
O ENDURO DAS SERRAS TERÁ O PATROCÍNIO: 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SUDESB – RESTAURANTE APETITT – BONFIM PNEUS – CAMPO 
CLUBE SENHOR DO BONFIM 

 

Diretor de Prova 

José Carlos R.Conceição  

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

