
                                                                                                                 

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

CAMPEONATO BAIANO DE ENDURO FIM 

PROVA 04  – CRUZ DAS ALMAS 
 

I I  ENDURO TOTTA MIX  

Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Enduro FIM 2015. 

 
Autoridades Desportivas: José Carlos (Presidente FBM) 

  Comissão/Júri de Prova José Carlos, Darlan Pereira, Caio Rodrigues 

  Pilotos Organizadores: Caio S Rodrigues #11 e Gustavo Placido #98 

  Diretor de Prova: Caio Rodrigues 

  Realização: FBM e Clubes locais  

  Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

LOCAL/DATA: Cruz das Almas, 04 de Julho 

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 02 de Julho – (quinta feira) e em 04 de Julho (sexta feira) das 17 horas às 22 horas no 

Restaurante Totta Mix, pilotos que não poderem chegar na sexta feira, por favor façam a inscrição pelo site e confirmem a presença até o 

encerramento das inscrições na sexta feira, não confirmando largarão por último e se ainda tiver vaga na categoria por telefone ou whatszap 

com a secretaria de prova (71-8703-4069). O valor da inscrição para esta etapa do campeonato será de R$ 100,00 (cem reais). 

FILIAÇÕES: Todo piloto deve ser filiado à FBM/CBM o valor da filiação para a anuidade de 2015 é de R$ 160,00, pilotos estreantes na 

FBM/CBM terão preços diferenciados (Inscrição+filiação = R$ 140,00) e receberão carteira como Primeira Filiação. pilotos que desejem 

participar APENAS desta etapa, podem se filiar com filiação REGIONAL sem pontuar no campeonato (Inscrição+filiação = R$ 140,00). 

HOSPEDAGENS: Pousada Cruz das Almas (75) 3621-3183 | Pousada De Themis (75) 3621-1276 | Valparaiso Hotel (75)3621-1574 | 

Pousada da Praça (75) 3621-1209 | Hotel Flamboyant (75) 3621-2414 

BRIEFING: Restaurante Totta Mix - às 20:00 h. com curso para estreantes na modalidade. Onde serão tiradas todas as duvidas dos pilotos. 

VISTORIAS: No parque fechado, área delimitada para o evento na Fazenda Campo Limpo, após a UFRB na estrada para o povoado da 

Sapucaia, no sábado das 7:30h as 8:30h. 

PARQUE FECHADO: Fazenda Campo Limpo a partir das 08:20 h do dia 04/07 – Sábado.  

LARGADA: Na Fazenda Campo Limpo às 09:00 h para o primeiro piloto. Todo competidor deve possuir um relógio/cronômetro digital 

sincronizado com o horário oficial da prova. A organização disponibilizará combustível para reabastecimento no local da largada (leve óleo 

dois tempos), local agradável para levar a família e também terá estrutura para alimentação no local. 

PREMIAÇÃO: Na Fazenda Campo Limpo a partir das 15:30 h. do dia 04/07 – Sábado. 

SUMÁRIO/CIRCUITO: O terreno predominante da prova será veredas em matinhas e corredores de pedra, a região é bastante favorecida 

em trilhas técnicas, porém as trilhas escolhidas para comporem a prova são bastante prazerosas e todos irão voltar para casa com vontade de 

voltar na semana seguinte. Cada volta com terá 34 km, com cinco especiais, totalizando 102 km nas três voltas. 

TROFÉUS/CATEGORIAS: Colocação geral: Campeão e Vice; Categoria E1: do 1º ao 5º lugar; Categoria E2: do 1º e 5º 

lugar; Categoria E3a: 1º ao 3º lugar; Categoria E3b do 1º ao 3º lugar; Categoria E4 do 1º ao 5º lugar; Categoria E5 do 1º ao 5º  

 

O CAMPEONATO BAIANO DE ENDURO FIM 2015, TEM O PATROCÍNIO DE: 

  
 

O ENDURO TOTTA MIX TEM O PATROCÍNIO: 
CENTRAL MOTO PEÇAS – TOTTA MIX – D’JU BIJOTERIAS – FEDERAL CAR – ÓTICAS VANDERLEI 

TEIXEIRA – AGRORRECONCAVO – BODY SUPLEMENTOS – STEPHANE JÓIAS – POSTO VALE 
VERDE – M e J IMÓVEIS  

 

Diretor de Prova 

José Carlos R.Conceição  

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

