
 

REGULAMENTO            

COMPLEMENTAR 
 

ENDURO DA TAPERA 
Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Enduro FIM 2016.  
 

Autoridades Desportivas: José Carlos (Presidente FBM) 

Diretor de Prova: Wellington Yuri (Testinha) 

Pilotos Organizadores Wellington Yuri (Testinha), Igo Neves 

Comissão/Júri de Prova José Carlos, Darlan Pereira, Wellington Yuri 

Realização:                                           FBM e Clubes locais  

Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

 

LOCAL/DATA: Santa Teresinha, Pizzaria Mandacaru, Praça Apio Medrado, centro – Dia 06 de agosto de 2016 

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 04 de agosto – (quinta feira) e no dia 05 (sexta feira) das 17 horas 

às 21 horas no Pizzaria Mandacaru, Praça Apio Medrado, 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 houver vaga na categoria por telefone ou WhatsApp 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) para todos que fizerem sua 

inscrição até quinta-feira pelo site, podendo efetivar o pagamento na sexta-feira até o encerramento das inscrições, 

demais inscrições terão o custo de R$ 120,00 (cento e vinte reais), exceto estreantes. Antecipe sua licença e inscrição! 

LICENÇAS: Todo piloto deve ser licenciado à FBM/CBM o valor da licença para a anuidade de 2016  é de R$180,00. 

Pilotos estreantes na FBM/CBM terão preços diferenciados (Inscrição + filiação ‘licença 2016’ = R$ 180,00) 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 ‘licença 2016’ = R$ 180,00). 

HOSPEDAGENS: Pousada ICOM – 75-3639-2164 / 9950-0448 | Pousada Casa Forte 75-9954-5991 | Estalagem 

Serra da Jibóia 75-9967-0115 | Pousada Recanto das Rosas 75-3639-2283 / 9840-7683 | Pousada Vôo Livre 75-

9824-7731 / 9955-3118. 

BRIEFING: Pizzaria Mandacaru, Praça Apio Medrado - Com minicurso p/ estreantes na modalidade, aonde serão 

esclarecidas possíveis dúvidas dos pilotos com relação as regras básicas da modalidade. 

VISTORIAS: No Quiosque da Barragem a partir das 08:00h. 

PARQUE FECHADO: No Quiosque da Barragem 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: No Quiosque da Barragem às 09:00h para o primeiro piloto. Todo competidor deve possuir um 

relógio/cronômetro digital sincronizado com o horário oficial da prova. Posto de combustível no centro da cidade que 

divide a prova (leve óleo dois tempos), local agradável para levar a família, por ser perto do centro da cidade.  

PREMIAÇÃO: no Restaurante Apetit imediatamente após a entrega dos resultados e término do prazo de recursos.  

SUMÁRIO/CIRCUITO: Santa Teresinha se apresenta como um paraíso para as provas off road, muita variedade de 

trilhas com e sem pedras, subindo e descendo, veredas e mata fechada, e praticamente tudo dentro da cidade, as 

especiais estarão testando a habilidade dos participantes, o tamanho de cada volta passa a falsa impressão de ser 

uma prova pequena porém a ausência da necessidade de deslocamentos que fez como que cada volta ficasse 

relativamente “curta”, um outro ponto bastante interessante é que a prova terá um formato em “oito”, não só largando 

e chegando no mesmo local, mas também fazendo o CH para descanso e reabastecimento no mesmo local da largada, 

a prova terá três cada volta com terá 21,00 km em CINCO Enduro Test,  

TROFÉUS/CATEGORIAS: Colocação geral:1º ao 3º; Categoria E1: do 1º ao 5º lugar; Categoria E2: do 1º 

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

Categoria E4 do 1º ao 5º lugar; Categoria E5 do 1º ao 7º colocado. 
 

O CAMPEONATO BAIANO DE ENDURO FIM 2016, TEM O PATROCÍNIO DE: 

 

 

 

Diretor de Prova: Wellington Yuri 

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

