
REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

CAMPEONATO BAIANO DE ENDURO FIM 

PROVA 07 – LAURO DE FREITAS 

 

ENDURO DO CAJI 

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, Tiago Tude    
Pilotos Organizadores Tiago Tude, Mazinho 

Diretor de Prova:                               José Carlos (Zé do Rádio) 

Realização:                                           STC – Salvador Trail Clube 

Supervisão:                                       FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

Diretor de Prova:                               José Carlos (Zé do Rádio) 

Realização:                                           SAJTRAIL 

Supervisão:                                       FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

 

LOCAL/DATA: Lauro de Freitas, Sport House 11 e 12 de dezembro 

INSCRIÇÕES: Pelo site www.fbm.esp.br, até o dia 10 de dezembro – (quinta feira) e em 11 de dezembro (sexta feira) 

das 17 horas às 21 horas no Sport House, 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).  

FILIAÇÕES: Todo piloto deve ser filiado à FBM/CBM o valor da filiação para a anuidade de 2016 nesta prova, é de 

R$160,00. Pilotos estreantes na FBM/CBM terão preços diferenciados (Inscrição + filiação = R$ 140,00 - licença 2015) 

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 - licença 2015).  

HOSPEDAGENS: HOTEL RIVERSIDE: R$179,00(SNG/DBL) R$260,00(TPL) 71-3289-9700 riversidehotel.com.br/ 

BRIEFING: Sport House - com mini curso p/estreantes na modalidade, aonde serão tiradas as dúvidas dos pilotos.  

VISTORIAS: No parque fechado, no Bar da Colônia, atrás da Churrascaria Maninho da Estrada do Coco. 

PARQUE FECHADO: no Bar da Colônia a partir das 08:00h do dia 12/12 – Sábado.   

LARGADA: no Bar da Colônia 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 próximo (leve óleo dois tempos), local 

agradável para levar a família e também terá estrutura para alimentação no local.  

PREMIAÇÃO: Bar da Colônia a partir das 16:00 h. do dia 12/12 – Sábado.  

SUMÁRIO/CIRCUITO: O terreno predominante da prova será composto de mata atlântica, veredas com erosões, 

bastante subidas e descidas, as trilhas escolhidas para comporem a prova são bastante técnicas porém nenhuma é 

instransponível, pilotos estreantes não encontrarão dificuldade e os pilotos experientes se destacarão poupando seus 

equipamentos e fôlego sobre os demais. Cada volta com terá 19 km, 77 km nas quatro voltas.  

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

e 5º lugar; Categoria E3a: 1º ao 5º lugar; Categoria E3b do 1º ao 5º 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 DO CAJI TERÁ O PATROCÍNIO:  
ADRENALINA EVENTOS – AUDIO R - CASA DE PALHA – PRINCESA OFF ROAD 

  
Diretor de Prova  

José Carlos R. Conceição   

    

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

