
   

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

CAMPEONATO BAIANO de ENDURO de 
REGULARIDADE – 2011 

12ª PROVA - (23ª e 24ª Etapas)  

 

  

VII ENDURO DO AXÉ 

Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Enduro de Regularidade/2011. 

Autoridades 
Desportiva: 

Diretor de Prova: José Ricardo (Zé Bundinha) 

  Júri de Prova José Carlos, Abel Firme, Hermano Cabral, Bruno Teixeira, Darlan Pereira. 

  Pilotos 
Organizadores: 

Bruno Mattos – Calabresa; Evanilton Reis – Vani; Geraldo Matos – Gera; João 
Rocha – Cara de Banjo 

  Conferencia: FBM - José Carlos 

  Realização: STC 

  Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo 

LOCAL/DATA: Imbassai, 10 de Dezembro de 2011. 

INSCRIÇÕES: ON LINE, pilotos inscritos pelo site da FBM terão prioridade para retirada dos GPS's, 
entrega das planilhas e material da prova. Em Salvador: Sexta Feira dia 09 (sexta feira) das 9 às 12 
horas na sede da FBM no cabula  e a partir das 17 em Imbasai das 17 às 21 horas na Pizzaria É 
Massa! Valor da inscrição para pilotos filiados à FBM/2011 valor de R$80,00, preço especial para 
Regionais e estreantes. 

SUMÁRIO: A prova terá aproximadamente 160km de muita trilha, subidas e descidas, estradinhas e 
alguns estradões. Como a região não apresenta muita dificuldade no terreno, a navegação vai ser 
um ponto forte junto as médias justas. Os destaques vão para a descida e subida da Onça, o 
corredor do Iberostar, os balaios do bundinha, as trilhas da reserva e as belas paisagens. A prova 
está bem tranquila, digna de uma final de campeonato aonde o maior interesse é a confraternização, 
por isso escolhemos um lugar maravilhoso para sediar a nossa etapa, conciliando as belas trilhas 
do litoral norte com um lugar encantador, para que o piloto junto a sua familia possa relaxar e 
aproveitar o começo do nosso verão! 

GPS's - RASTROS's: A devolução dos equipamentos para apuração dos resultados é de única e 
exclusiva responsabilidade de cada piloto (em caso de perda/mal uso o ressarcimento será feito 
diretamente com o fabricante com valores definidos pelo mesmo). O prazo para devolução no dia da 
prova, para que os seu resultados sejam apurados é de até 30 minutos 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 resultado de quem não respeita-lo, tendo como limite trinta minutos antes 
do horário de entrega das fichas de passagens/performance's informado nesse regulamento 
complementar. As vagas serão limitadas em razão da quantidade de equipamentos disponíveis para 
utilização, para que todos possam utilizar dois GPSs, os sessenta primeiros pilotos inscritos 
largarão com dois gps's cada sendo priorizados os inscritos pelo site da FBM, havendo excedente 
os inscritos pelo site terão prioridade, por ordem de inscrição. 

HOSPEDAGEM: Ø  Hotel Costa dos Coqueiros: (71) 3240-6635/3416-
3118 reservas@resortcostadoscoqueiros.com.br 

Ø  Hotel Pousada Imbassaí : (71) 3677 1313 – dpl R$185 

http://www.fbm.esp.br/
mailto:reservas@resortcostadoscoqueiros.com.br
tel:%2871%29%203677%201313


Standart / R$210 Luxo 

Ø  Vilangelim Eco Pousada : (71) 3677 1144  - dpl 
R$230/265 - tpl R$345 

Ø  Pousada Terra Doce : (71) 3677 1162 bgl R$150 – std 
R$150 – lux R$ 195 

Ø  Pousada Água Marinha : (71) 9134 6865 

Ø  Pousada Caminho do Mar : (71) 3677 1177 

Ø  Pousada Bichelenga : (71) 3677 1122 

Problemas com hospedagem: José Ricardo (071)8749-
0450/9116-1626 

ENTREGA PLANILHAS: Em Salvador na sexta feira dia 09, na sede da FBM das 8 às 
13 horas ou das 17:00 às 20 horas na Pizzaria É Massa! em 
Imbassai ‘‘inscrições após esse horário não participarão do 
sorteio’’. 

SORTEIO: Sexta feira 09 de Dezembro às 22:00 hs, Na Pizzaria É 
Massa! ‘’Pilotos que forem chegar após esse horário, devem 
ligar informando para não ficarem fora do sorteio’’. 

VISTORIA e 
LARGADA: 

Vistoria obrigatória (moto e piloto), sábado (10/12) das 7:00 
às 7:40 hs, Largada do posto de Gasolina Alto Posto Costa 
Verde no entrocamento de Imbassai - Primeira moto largará 
às8:00hs,’’pilotos sem colete e/ou number plate oficial não 
passarão na vistoria, além dos equipamentos de segurança 
previstos em regulamento’’. 

ABASTECIMENTO: Primeiro reabastecimento no neutro prinicipal no Distrito São 
José do Avena com 55 km da largada, não há posto de 
combustível, a organização estará indicando ponto de venda. 

LEVANTAMENTO: Realizado c/ Motos HONDA. Precisão digital de 10 metros. 
Será fornecido trecho de aferição. 

RESULTADO: Sábado na Pizzaria É Massa!, a partir das 20 horas entrega 
das fichas de passagem e premiação em seguida da prova e 
do campeonato de 2011. 

PREMIAÇÃO: Troféus para os primeiros colocados: 5 Master, 7 Sênior, 5 
Over/40, 3 Over/50, 10 Júnior, 15 Novatos. 

 Patrocínio da Prova: 

MOTOCLUBE HONDA – NOVA SCHIN – INDAIÁ – 
HIDROREPELL TINTAS – ADRIAUTOS – PJ  LOCAÇÕES – 
GS MÁQUINAS – AUDIO R – SPORT HOUSE – ZAITEC – 
BELO MOVEIS – FEST COR TINTAS 

O campeonato Baiano de Enduro de Regularidade 2011 tem o PATROCÍNIO de:  

Salvador, 24 de Novembro de 2011 
José Carlos 
Presidente FBM 
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