
 

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: Ramon Greco 
Pilotos Organizadores Ramon Greco 

Comissão/Júri de Prova José Carlos, Darlan Pereira, Ramon Greco 
Realização:                                           STC – Salvador Trail Clube 

Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

 

LOCAL/DATA: Camaçari – 08 de outubro de 2016 

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 06 de outubro. Sexta feira 07 de outubro das 17 às 21 horas na Sport House, em frente a 

Tend Tudo na estrada do coco, 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: MAIS HOTEL - Q B, Lote 6 a 9, s/n - Buraquinho, Lauro de Freitas - BA, Telefone: (71) 3612-7200 

BRIEFING: Na Sport House – Estrada do Coco, sexta feira 07 de outubro às 20 horas 

VISTORIAS: No povoado Capivara, na margem do Rio Capivara a partir das 08:30h.Como chegar: CLIQUE AQUI 
PARQUE FECHADO: No povoado Capivara, na margem do Rio Capivara 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: No povoado Capivara, na margem do Rio Capivara a partir das 09:00h para o primeiro piloto. Todo competidor deve possuir um 

relógio/cronômetro digital sincronizado com o horário oficial da prova. Leve combustível, não há posto no local da concentração (leve óleo dois 

tempos).  

PREMIAÇÃO: No povoado Capivara, na margem do Rio Capivara imediatamente após a entrega dos resultados e término do prazo de recursos.  

SUMÁRIO/CIRCUITO: O circuito terá um grande misto de piso, a prova começara no Cross Test que estará bem próximo da largada, aonde 

familiares e amigos poderão estar indo visualizar seus pilotos, não haverá saltos, nem obstáculos, apenas curvas demarcadas do início ao final, 

logo na sequência inicia a primeira especial de enduro, que está muito prazerosa para acelerar e se desenvolve em sua totalidade em matinhas 

com raízes subindo e descendo, na sequência teremos uma especial com terreno arenoso com bastante curva, a terceira especial será a mais 

rápida de todas e terá terreno arenoso e terra batida, a quarta e quinta especial também serão em matinha fechada, com algumas erosões e 

raízes, bastante rápidas também, já chegando no local da largada. Cada volta com terá cerca de 19 km, com cinco especiais incluindo o CT, 

teremos apenas um CH que será o mesmo da largada e serão ao todo quatro voltas. CT 01 - 750m; ET 02 - 1,950m ET - 03 1,350m; ET - 04 

1,550m; ET - 05 1,650m e ET – 06 - 950m.  

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 3º lugar; Categoria E3b (45anos) do 1º ao 3º lugar; Categoria E4 do 1º ao 5º lugar; Categoria E5 do 1º ao 

5º colocado e ESTREANTES 1º e 2º. 
 

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

 

 

 

Diretor de Prova:  

Ramon Greco Rodrigues 

II ENDURO DO CAJI 

 

http://www.fbm.esp.br/
https://goo.gl/maps/BrkcXMHZDf42

