
 

REGULAMENTO            

COMPLEMENTAR 

 

 

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: Eduardo Souza Ribeiro Júnior 
Pilotos Organizadores Eduardo Souza Ribeiro Júnior 

Comissão/Júri de Prova José Carlos, Darlan Pereira, Eduardo S. Ribeiro Júnior  
Realização:                                           FBM e Clubes locais  
Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

 

LOCAL/DATA: Jacobina – 03 de setembro de 2016 

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 01 de setembro. Sexta feira 02 de setembro das 17 às 21 horas no Posto CD, antigo posto 

Vanessa, ao lado da FORD, 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 por telefone com a secretaria de prova (71-8703-4069). 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 sua 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: HOTEL FIESTA PARQUE - Avenida Paulo Souto, 700 - Nazaré, (74) 3621-6916. 

BRIEFING: no Posto CD, antigo posto Vanessa - Com minicurso p/ estreantes na modalidade, aonde serão esclarecidas possíveis dúvidas dos 

pilotos com relação as regras básicas da modalidade. 

VISTORIAS: no Posto CD, antigo posto Vanessa a partir das 08:00h. 
PARQUE FECHADO: no Posto CD, antigo posto Vanessa 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 Posto CD, antigo posto Vanessa 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).  

PREMIAÇÃO: no Posto CD, antigo posto Vanessa imediatamente após a entrega dos resultados e término do prazo de recursos.  

SUMÁRIO/CIRCUITO: O terreno predominante da prova será nas serras ao redor do centro da cidade, com um grande misto entre veredas e 

pedras soltas e alguns trechos de média e alta velocidade, destaque para a ET-01 especial da macaqueira. Esta etapa teremos um Cross Test 

sem saltos, com bastante curvas e com alguns obstáculos em frente ao Camisa 10, para que o público, familiares e patrocinadores possam 

acompanhar o evento. Cada volta com terá cerca de 29 km, com seis especiais incluindo o CT (cross test). A 1ª volta será de reconhecimento, 

sem cronometragem do tempo nas especiais, cada piloto largará em seu horário ideal, informado pela secretaria de prova, os CH’s devem ser 

respeitados c/penalização para atraso ou adianto (30 min), (ESPECIAIS: ET 01 - 2,00km; ET 02 - 1,50km ET - 03 1,20km; ET - 04 1,70km; ET - 
05 2,70km; CT - 600metros).  

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 

5º colocado. 
 

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

 

 
 

Diretor de Prova:  

Eduardo Sousa Ribeiro Junior 

II ENDURO JACOBINA OFFROAD 

 

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

