Regulamento Suplementar
O 6° Enduro de Aracruz é regido pelo Regulamento Geral do Campeonato
Brasileiro de Enduro (CBE) 2018, por esse Regulamento Suplementar e
demais adendos. É válido pela 7ª e 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro e
pelas 4ª e 5ª etapas do Campeonato Capixaba Borilli Racing Motul de
Enduro F.I.M 2018.
O Campeonato Capixaba se realizará nos dois dias de competição sendo
a 4ª etapa no sábado, dia 09 de junho, e a 5ª etapa no domingo dia 10 de
junho.

Local do evento (Paddock/Largada/Chegada):
Praça da Paz - Centro - Aracruz/ES

Programação
Sábado dia 09 de junho 2018:
07h00 - Abertura da praça para recepção das equipes e inscrições.
08h00 - Início das vistorias técnicas e abertura do “Parque Fechado”.
08h00 – Prova das categorias Juvenil A, Infantil B e Infantil A no CT Yamaha
09h30 - Término das vistorias e fechamento do “Parque Fechado”.
09h35 - Briefing para pilotos.
10h00 - Largada dos primeiros pilotos (Largam dois pilotos por minuto).
16h30 - Previsão de chegada para o último piloto.
19h30 - Divulgação do resultado, no Cerimonial Santa Joana, ao lado da
Especial XT1.
Domingo dia 10 de junho 2010:
07h00 - Abertura da Praça
08h00 - Largada dos primeiros pilotos (Largam dois pilotos por minuto).
14h30 - Previsão de chegada para o último piloto.
16h30 - Início da cerimônia de premiação.
18h30 - Encerramento do evento.

Percurso (volta)*:
Largada até CT1 : 1.2 km
Cross Teste 1 (CT Yamaha): 4,0 km
Deslocamento até XT1: 4,1 km
Extreme Test 1 (XT Rinaldi): 3,1 km
Deslocamento até CH 2: 9,5 km
Deslocamento CH 2 até CH 3: 5,7 km(Categorias Enduro GP).
Deslocamento CH 2 até CH 3: 4,2 km (Categorias E35, E40, E45, E50, E4,
Amador, Regional (Nacional, Importada) e Juvenil B.
Deslocamento CH 3 até Enduro Teste 1 :13,1 km
Enduro Test (ET MrPró): 3,8 km
Deslocamento Enduro Test 1 até base: 4,3 km
*Obs: Roteiro sujeito a alterações em caso de chuva.

Distância por volta:
48,8 km para categorias Enduro GP
47,4 km para categorias E35, E40, E45, E50, E4, Amador, Regional e Juvenil
B.

VOLTAS:
Sábado: O Cross Test (CT Yamaha), será válido em todas as três voltas.
O XT1 e o ET1 serão válidos somente na segunda e terceira volta.
Domingo: Todas as três especiais serão válidas e terão seus tempos
cronometrados em todas as três voltas.

Fonte do Horário oficial da prova:
Horário de Brasília.

Cronometragem:
Por fotocélula.

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO:
O CBE é composto pelas seguintes categorias:
E1 – até 150cc (cento e cinquenta centímetros cúbicos) para motores dois
tempos; e até 250cc (duzentos e cinquenta centímetros cúbicos) para motores
quatro tempos; Troféus até o 5º colocado
E2 – de 175cc (cento e setenta e cinco centímetros cúbicos) até 250cc
(duzentos e cinquenta centímetros cúbicos) para motores dois tempos; e acima
de 251cc (duzentos e cinquenta e um centímetros cúbicos) para motores
quatro tempos; Troféus até o 5º colocado
E3 – “E 2 Tempos” – para motocicletas com motores 2 tempos, ou para
motocicletas de 4 tempos acima de 451cc; Troféus até o 5º colocado
EJ – PILOTOS até 23 (vinte e três) anos, ou seja, que completam 23 (vinte e
três) anos até o dia 31/12/2018; Troféus até o 5º colocado
E35 – PILOTOS acima de 35 (trinta e cinco) anos completados no ano
corrente; Troféus até o 5º colocado
E40 – PILOTOS acima de 40 (quarenta) anos completados no ano corrente;
Troféus até o 5º colocado
E45 – PILOTOS acima de 45 (quarenta e cinco) anos completados no ano
corrente. Troféus até o 5º colocado
E50 – PILOTOS acima de 50 (cinquenta) anos completados no ano corrente;
Troféus até o 5º colocado
E4 “Light” – motocicletas originalmente até 28cv (vinte e oito cavalos). Troféus
até o 5º colocado
EA “Amadora” – PILOTOS que nos últimos 5 anos não estiveram no ranking
dos TOP 20 no Brasileiro de Enduro, bem como também não estiveram no
ranking dos TOP 3 de nenhuma categoria do estadual, nas modalidades Cross
Country, Motocross, Rally ou Enduro Troféus até o 5º colocado
Categoria Regional Nacional – Essa categoria participa apenas da
classificação da ETAPA, não computando pontos para o Campeonato
Brasileiro. Troféus até o 20º colocado

Categoria Regional Importada – Essa categoria participa apenas da
classificação da ETAPA, não computando pontos para o Campeonato
Brasileiro. Troféus até o 20º colocado
Categoria Infantil A – para crianças até 08 anos de idade. Troféus até o 5º
Categoria Infantil B –para crianças de 09 a 12 anos de idade. Troféus até o 5º
Categoria Juvenil A– para pilotos de 13 a 15 anos de idade. Troféus até o 5º
Categoria Juvenil B – Para pilotos de 16 a 18 anos de idade. Troféus até o 5º

Inscrições:
Campeonato Brasileiro: R$ 340,00
Campeonato Capixaba: R$ 220,00
Categorias Regionais e Infantis: R$ 100,00
- Deverão ser efetuadas em um dos seguintes sites: www.proenduro.com.br ou
www.brasileirodeenduro.esp.br

Parque Fechado:
- Todos os competidores deverão colocar suas motocicletas no parque fechado
até 30 minutos antes do horário de largada do primeiro piloto no sábado
(Máximo até 09h30). Os mesmos deverão no final do dia retornar ao parque
fechado - conforme horário estabelecido na ficha de CH´s – onde a motocicleta
permanecerá até a largada de domingo.
- Ao final da última volta no domingo as motocicletas deverão retornar ao
Parque Fechado, devendo lá permanecer até segunda ordem. Nesta área
haverá segurança, que impedirá o acesso de qualquer pessoa não autorizada
dentro do recinto.
- As motos deverão entrar e sair do Parque Fechado desligadas.
- É proibido qualquer reparo ou manutenção na motocicleta, inclusive
reabastecimento, neste local.
- É proibido tocar em outras motocicletas, tocar na própria motocicleta, a não
ser para colocá-la e retirá-la do parque fechado.
- As motos não poderão ser cobertas com nenhum tipo de proteção.
- Conforme regulamento do Campeonato Brasileiro de Enduro a motocicleta
deverá ter descanso, ou deve vir acompanhada de um cavalete ou similar para
o Parque Fechado.

Informações adicionais:
- Placas de indicação, perigo, entre outras, serão apresentadas no briefing.
- Nas ruas prevalecem as leis de trânsito: semáforos e mão de direção devem
ser rigorosamente respeitados, bem como ruído excessivo e direção perigosa
não são permitidos.
- Para o percurso das motos dentro da cidade poderá ser observado o limite
máximo de 40 Km/h, assim o participante que exceder este limite poderá ser
penaliado pela organização da prova.
- Além de ambulâncias, a Organização contará com um médico percorrendo a
prova de moto, portanto, no caso de algum acidente você receberá o
atendimento o mais rápido possível. Mas cabe ao próprio piloto evitar que isto
aconteça. Ande no seu limite, você é responsável pela sua integridade física e
também pelo bom andamento da prova;

- Nos deslocamentos, as estradas rurais são abertas ao trânsito e aos finais de
semana é comum o fluxo de fazendeiros e sitiantes. Ande com segurança e em
baixa velocidade, sempre na sua mão de direção.
Este Regulamento Suplementar pode ser modificado por ADENDOS,
então fique atento, pois neles poderão ser realizadas alterações e
informações importantes.

Hotéis:
Solar Hotel (27) 3256 1415
Hotel Iramar (27) 3256 2065
Hotel Ibis
(27) 3302-8600
Hotel Castelo (27) 3296 3879

Júri:
Presidente do Júri:
Mauricio Brandão – CBM
Membros do Júri:
Rogerio Souza Leite
Aloisio Sfalsim (telão)
Presidente Trail Clube: Aloisio Sfalsim (Telão) 27 98122 8611
Diretor de Trilha: Phabulo Lopes Calheiros e Caio Lima
Assessoria de Imprensa: Ângela/ Mundo Press
Diretor de Secretaria: Watyson Giacomim
Diretor de Cronometragem: Carlos César Camargos
Médico: Cleberson Ovani

