
REGULAMENTO 
COMPLEMENTAR  

COPA SERTÃO DE ENDURO DE 
REGULARIDADE - 2011  

(1ª e 2ª Etapas) 
4º ENDURO DA CHUPETA – PETROLINA – PE 

 

      
Autoridades 
Desportiva: 

Diretor de Prova: ALMIR ARISTIDES – CHUPETÃO  

  Júri de Prova Hermano Cabral, Almir Aristides e Domingos Sávio. 
  Pilotos: Pilotos: Almir Aristides (Chupetão) e Domingos Sávio (Domingão) 
  Conferencia: Suínos Trail Club – Rildo Remígio (Largadão)  
  Supervisão: Suínos Trail Club 

LOCAL E DATA : Petrolina - PE , 18 de Maio de 2011.  

INSCRIÇÕES: ON LINE site do Suínos Trail Club (www.suinostrailclub.com .br). 
Pilotos inscritos pelo site terão prioridade para r etirada dos GPS’s. Os vinte 
primeiros inscritos garantem largar com dois rastre adores (usados na apuração), 
os demais com um ou dois, dependendo da quantidade de inscritos na prova. 
Entrega das planilhas e material da prova em Petrol ina,  sexta-feira, dia 17, no Bode 
Assado Curaçá, no BODÓDROMO, na Avenida São Francis co, Areia Branca. Valor 
da inscrição para pilotos é de R$ 50,00.  Para pilotos estreantes regionais haverá 
condições especiais.  

SUMÁRIO:  A prova terá ao todo 145km para a categoria GRADUAD OS (Máster) e 
140km para as demais. Serão, ao todo, três trechos diferenciados para os mais 
experientes. Os organizadores decidiram fazer um rote iro bem interessante, sem 
obstáculos intransponíveis nem trechos de muita fac ilidade. Apenas no início da 
prova teremos um corredor de trilhas sem dificuldad es, em seguida, várias 
trilhinhas travadas que farão a alegria dos pilotos . O Neutrão será no povoado do 
Capim , onde os Graduados chegarão após vencerem um a serra bem interessante. 
A temperatura amena dessa época do ano não trará di ficuldades à prova, como 
também a pouca probabilidade de chuva, exceto peque nas garoas. O visual da 
caatinga será alternado por regiões de mata fechada  em trilhas rápidas e bem 
prazerosas, com algumas subidas incríveis, pequenas estradas carroçais e 
pouquíssimos  estradões. O roteiro da prova é de id a e volta, com trechos 
repetidos, mas cheios de pegadinhas, que exigirão a tenção constante. Destaques 
da prova: Serra do Capim, Casa de Mãe Joana e a Tri lha da Bicicleta. E para 
Graduados, um boa sequência de serra e pequenos tre chos dificuldade mediana. 
No mais, a prova é surpreendente no formato, sem lu gares complicados, mas muito 
gostosa.  

GPS-RASTROS's: A devolução dos equipamentos para apuração dos resu ltados é 
de única e exclusiva responsabilidade de cada pilot o. O prazo para devolução para 
que os seus resultados sejam apurados é de até 30 m inutos após o horário ideal de 
chegada de cada participante. A partir desse prazo, fica a critério da direção de 
prova e da comissão de enduro apurar ou não o resul tado de quem não entregar no 
a tempo, tendo como limite, sessenta minutos antes do horário de entrega das 
fichas de passagens, informado nesse regulamento co mplementar. As vagas serão 
limitadas em razão da quantidade de equipamentos dis poníveis para utilização, 



para que todos possam utilizar os GPSs. Pedimos aos pilotos que chegarem após 
as 18h00 da sexta feira, que façam reserva de inscr ição por telefone. Inscritos após 
as 21h00 não participarão do sorteio.   

HOSPEDAGEM:  Hotel Ibis - (87) 3202 2200 - Ap. Duplo com Ar Condicionado, 
Frigobar e TV -  Diárias de R$ 85,00.  
Problemas com hospedagem: Falar com Almir (87) 8825 8357 

ENTREGA de 
PLANILHAS:  

Em Petrolina, na sexta feira dia 17/06 das 17:00 às 22:00 hs em no 
restaurante Bode Assado Curaçá, no Bodódromo, na Areia 
Branca. 

SORTEIO:  Sexta feira, 17/06, às 22:00 hs, no Restaurante Bode Assado 
Curaçá, com excelente estrutura, no maior espaço gastronômico 
do país. 

VISTORIA, 
AFERIÇÃO  e 
LARGADA:  

Vistoria obrigatória (moto e piloto), sábado das 7:30 às 8:00 hs, na 
Yamaha Moto Carlos, Avenida Honorato Viana, Palhinhas. Será 
fornecido tracho de aferição. Largada Promocional em comboio as 
8:30h, onde iremos para o local da Largada Oficial, podendo haver 
PC de roteiro (900 pontos). Primeira moto larga às 9:00hs.  

ABASTECIMENTO  Primeiro reabastecimento no Povoado do Capim, com 69km da 
largada. Leve óleo dois tempos. Segundo abastecimento (opcional) 
na Serra da Santa, a 20km do primeiro abastecimento e cerca de 
56km da chegada.  

LEVANTAMENTO : Feito com Motos HONDA. Precisão digital de 10 metros. Será 
fornecido trecho de aferição. 

RESULTADO:  Restaurante Bode Assado Curaçá, no Bodódromo (Avenida São 
Francisco – Areia Branca), no sábado 18/04, a partir das 19 
horas entrega das fichas de passagem. Premiação a partir das 20 
horas. 

PREMIAÇÃO:  Troféus para os primeiros colocados: 5 Graduados, 5 Júnior, 5 
Novatos e 7 Estreantes (com ou sem equipamento de navegação). 

PATROCÍNIO 
DA PROVA:  

CONSTRUTORA CASSI – SOLO TERRAPLENAGEM – 
TORNEARIA JOÃO PAULO – ELETROAR – MONSTER 

ENERGY - DISMED. 
PATROCÍNIO 
DA COPA:  

A COPA SERTÃO DE ENDURO DE REGULARIDADE 2011 
tem o patrocino de:  

YAMAHA MOTO CARLOS – NARDINI IMÓVEIS 

AUTO POSTO GENÉ – NUTRIPÃO – LOCAR RENT A CAR 

Petrolina, 03 de Junho de 2011.  
Rildo Remígio Florêncio 
Presidente do SUÍNOS TRAIL CLUB 

 

  

 


