
Regulamento Complementar – FARROUPILHA- RS 

ENDURO DA CURVA RETA 

Brasileiro / Gaúcho 2018 

Este evento é regido por este Complemento, demais adendos e pelo Regulamento Geral do 

Campeonato Brasileiro de Enduro 2017. Esta prova será valida para 13ª e 14ª Etapas do Brasileiro de 

Enduro, 5ª etapa do Gaúcho de Enduro (somente sábado). 

Período: 03,04 e 05 de agosto de 2018. Local: Farroupilha, RS. 

Inscrições: 

 As inscrições para a prova estão limitadas em 130 pilotos. De 16/07 à 02/08 de 2018, através 

do site www.brasileirodeenduro.esp.br ou diretamente no AUTO POSTO BENVENUTTI, rua 

Julio de Castilhos, 1500, centro, Farroupilha, RS. 

 Após esta data, se houver lugar disponível, poderá ser feita com a Organização da prova em 

FARROUPILHA no AUTO POSTO BENVENUTTI ou no sábado na Escola do  Largo de 

Estacionamento do Santuário de Caravaggio. 

 Valores das inscrições para Campeonato Brasileiro e Gaúcho: 

 R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), BRASILEIRO E GAÚCHO até o dia 02/08; 

 R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), após o dia 02/08; 

 R$ 200,00 (duzentos reais), até o dia 02/08, somente p/ EAmadora; 

 R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), após o dia 02/08, somente p/ EAmadora; 

 R$ 106,00 (Cento e seis reais) Somente para andar o Gaúcho de Enduro (corre somente no 

SABADO), até 02/08; 

 R$ 130,00 (cento e trinta reais) somente para andar o Gaúcho de Enduro (corre somente no 

sábado), após 02/08. 

O piloto Inscrito no Campeonato Brasileiro de Enduro residente no Estado do Rio Grande 

do Sul que disputa o campeonato Gaúcho ou não, está automaticamente inscrito no 

campeonato regional na categoria que normalmente esteve inscrito. 

 Para cada campeonato a classificação será refeita somente com os licenciados a cada 

entidade em sua esfera de atuação. 

Hotéis Conveniados 

Di Capri Hotel  
Rua. Júlio de Castilhos, 1750 - Centro, Farroupilha - RS, 95180-000 
Telefone: (54) 2109-1919 
 
Hotel  Bentivi 
Av. Dom José Baréa, 6000 - Caravaggio, Farroupilha - RS, 95180-000 
Telefone: (54) 3260-5184 Site: www.bemtevihotel.com.br  
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Aeroporto mais próximo 

CAXIAS DO SUL - Aeroporto Regional de Caxias do Sul - Hugo Cantergiani  20KM 

PORTO ALEGRE - Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho 100KM 

O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE TEM HORÁRIOS MAIS FLEXíVEIS E O CLIMA NÃO 

INTERFERE TANTO EM POUSOS E DECOLAGENS. 

Controles de Horário (CH’s) 

Os CH’s verificam se os pilotos estão cumprindo os horários determinados pela organização: 

- Largada / CH3 / CH5 / Pre-Finsh – Paddock, SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO Responsável: EQUIPE 

SÓCRAMENTO 

Controles de Passagem (CP’s) 

Serão usados para comprovar a passagem do piloto por todo percurso, inclusive especiais. Nas 

especiais há fiscais para este fim, nos deslocamento haverá fiscais, alternando o local em cada volta. 

O corte de caminho será punido com o acréscimo de 00:30 (trinta minutos) no seu tempo total de 

prova, por cada CP que o piloto não passe. Qualquer tentativa de burlar o sistema, o piloto será 

DESCLASSIFICADO. 

Local: SANTUÁRIO DE CARAVAGIO 

 

https://www.google.com.br/maps/place/Santu%C3%A1rio+Diocesano+Nossa+Senhora+de+Carav%C

3%A1ggio/@-29.1756221,-

51.3461761,1212m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x951e9ffe084979af:0x36a34f9ab4a85a6d!8m2!3d

-29.1736815!4d-51.3462192 

O Padock PF (Parque Fechado), AL (Área de Largada) e PT (Parque de Trabalho) serão no LARGO DO 

ESTACIONAMENTO DO SANTUÁRIO DE CARVAGGIO  
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Testes Especiais 1 CT (Cross Teste) / 2 ET (Enduro Teste) 

– CT – RINALDI: Total 3,5km composto por uma pista MONTADA, na área de estacionamento 

secundário do SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO, sendo complementado por alguns obstáculos naturais 

como trilhas no meio da mata, BARRANCOS DESNIVELADOS, mas todos sem dificuldades. 

Responsável: Brayan Coguetto, Cocota e Perini. 

– ET 1 – ASW: Total 3,5 Km composto por trilhas antigas juntando os acessos da pedreira municipal, e 

estradinhas usadas para coleta de lenha, sendo 90 % em mata fechada bastante úmida.   

Responsável: Sérgio Filippi (Estrelinha) e Eleandro Arcego. 

– ET 2 – YAMAHA:  Total 4,5 km Especial dentro de uma propriedade rural com lavouras, mata, 

plantação de eucaliptos, tendo uma área mais plana na parte alta, sendo preciso uma atenção 

especial em uma descida bastante íngreme numa parte da mata, sinalizada com placas de perigo, 

após rodeando um parreiral. Responsável: Fabiano Poli (turma da bike) e Mano Pascoal (jeep 

clube). 

– Não se esqueça!!! A primeira passagem pelos ETs é para reconhecimento do percurso. Poderá ser 

feita a marcação dos tempos, apenas para treinamento do pessoal. No CT’s vale o tempo de todas as 

passagens, bem como nos CH´s os tempos tem de ser respeitados, já valendo para a penalização, por 

adianto ou atraso; 

– O tempo máximo para percorrer cada CT ou ET é de 00:30 (trinta minutos). 

Programação (os horários podem ser alterados) 

03 de agosto de 2018 (Sexta- Feira): 

 16:30 as 18:00 – Secretária de Prova AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 

 19:00 – Briefing da Prova no RESTAURANTE FAMILIA BRUNETTA (ainda a definir) 

 

https://www.google.com.br/maps/dir/''/RESTAURANTE+FAMILIA+BRUNETTA/@-29.1748196,-

51.4159402,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x951e9ffe3e504b5b:0x90d7fb6240f91

903!2m2!1d-51.3458999!2d-29.1748378 
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04 de agosto (Sábado): 

 07:00 às 09:50 – Vistoria Técnica e Guardar Motos no Parque Fechado; 

 10:00 – Largada dos dois primeiros pilotos; 

 16:00 – Previsão chegada, Pre-Finish – Paddock; 

 19:00 – Divulgação dos resultados oficiais do dia e ENTREGA DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 

DO GAÚCHO no RESTAURANTE FAMILIA BRUNETTA 

05 de agosto (Domingo): 

 09:00 – Largada dos dois primeiros pilotos; 

 15:00 – Previsão chegada, Pre-Finish – Paddock; 

 17:00 – Divulgação dos resultados oficiais. 

Ordem de Largada 

- Os pilotos inscritos de acordo com o Regulamento do Campeonato Brasileiro, as demais categorias 

serão sorteadas, categoria por categoria conforme normas do Regulamento Geral Básico no dia 02 de 

agosto (6a feira) no AUTO POSTO BENVENUTTI, Rua Julio de Castilhos, 1500, centro FARROUPILHA, 

RS, a partir das 11:00 h, com acesso franqueado ao piloto inscrito no evento. 

- Os pilotos largarão de 2 a 2, a cada 1 minuto. 

- O piloto que não fizer sua inscrição pela internet até na quinta feira, dia 02 de agosto, não entrarão 

no sorteio, e ira largar, no primeiro dia, atrás dos pilotos inscritos. 

- Na Enduro GP, no sábado, a largada será de acordo com o Ranking, no domingo, a ordem de largada 

será de acordo com a classificação do sábado, independente da categoria. 

- Nas demais categorias a largada do sábado será de acordo com o Ranking, por ordem de categoria, 

E35, E4, E40, E45, E50 e EA , no domingo, pela ordem da classificação do sábado. 

- Para os pilotos que optarem por andar somente no sábado pelo Campeonato Gaúcho, 

independente de ranking, irão largar atrás de todas as categorias do Campeonato 

Brasileiro de Enduro, por uma questão de hierarquia de campeonato. 

Particularidades do Percurso 

- Na medição pelo GPS a volta tem 42,5 km’s no total, somando deslocamentos e especiais. Serão 

dadas 3 voltas no Sábado e outras 3 no Domingo, para um melhor aproveitamento os CT’s serão 

utilizados uma vez a mais por dia, no início de cada volta e no final da última volta do dia. TEMPO DE 

VOLTA 2:00 Horas; 

- Aconselhamos aos pilotos e equipes de apoio que programem a manutenção e abastecimento no 

PT que antecede o CH Paddock, com certeza é o que sobrara mais tempo, estimamos entre 0:10 e 

0:20 minutos; 

- Para as Categorias participantes da Enduro GP. Antes do ET 1, o deslocamento passa por UM 

PERCURSO DIFERENTE, e sendo obrigação do piloto seguir pelas setas indicativas para a ENDURO GP, 

POIS NO FINAL DO PERCURSO FAREMOS O CP (CONTROLE DE PASSAGEM DE CATEGORIA, ISSO 

SENDO DEFINIDO SE O CLIMA E O TEMPO NOS PERMITIR NA DATA, POIS ESSE TRAJETO TEM O 

CRUZAMENTO DE UM RIACHO); 



- A Enduro GP e composta pelas categorias E1, E2, E3 e EJ, as demais categorias não fazem parte da 

Enduro GP, fique atento e evite aborrecimentos. 

- O site de informações oficiais da prova será www.brasileirodeenduro.esp.br  

- Premiaremos com troféus os 5 primeiros colocados de cada categoria, pelo Ranking das categorias 

dos 2 dias da prova, premiaremos os 3 melhores na classificação da ENDURO GP na Prova; 

- Os números e fundos, do CBE e CME, são de responsabilidade do piloto, devem obedecer ao 

estabelecido no regulamento dos Campeonatos Brasileiro / gaúcho, nesta prova temos 

deslocamentos diferentes para as categorias e os fundos são a maneira dos fiscais identificarem cada 

piloto. 

- O reconhecimento das especiais deve ser feito a pé ou de bicicleta, nunca de motocicleta ou outro 

veículo, sob pena de penalização e/ou desclassificação conforme decisão do Júri de Prova; 

- Nos trechos de asfalto estarão pintadas setas indicativas no chão, se autorizado pela autoridade 

responsável pela via, fique atento, pois os carros no trânsito podem sobrepor alguma sinalização, 

redobre a atenção e ande devagar; 

-  Não fique fora por causa de um pneu furado, lembre-se que somente poderá trocá-lo ou concertá-

lo nos PT (Parque de Trabalho), antes dos CH’s; 

- Os abastecimentos nas motocicletas só poderão ser feitos nos PT (Parque de Trabalho), antes dos 

CH’s; 

- É proibido tumultuar o trabalho do pessoal dos CH’s, XT, ET, CT, etc., eles tem a função de anotar 

sua passagem, não de resolver seus problemas, NÃO ACEITARÃO RECLAMAÇÕES, COMENTÁRIOS, 

ETC, nem do piloto nem do seu apoio, se houver tumulto causado por piloto ou apoio, o piloto será 

punido. Estas pessoas não conhecem toda a trilha, e estão desempenhando suas funções, ou seja, 

colher dados. Qualquer observação pertinente a prova deve ser encaminhada por escrito 

diretamente a Direção da Prova; 

- O CC (Cartão de Controle dos CH’s) é de responsabilidade do piloto não o estrague nem o perca, 

eles são o único meio de verificação no caso de algum recurso; 

- É importante que todos os pilotos conheçam o Regulamento Geral Básico de Enduro, disponível 

com a organização da prova e no site da CBM www.cbm.esp.br. 

- Em Hipótese alguma uma moto inscrita na prova pode ser pilotada sem capacete, mesmo que não 

seja por uma pessoa participante da prova, a penalização será de 1 minuto acrescido ao tempo total 

do piloto inscrito com a moto infratora, mais os problemas legais com a autoridade policial; 

- Em locais de PERIGO haverá placas indicativas, ela será nas dimensões das placas de caminho certo 

/ errado com uma caveira, que obviamente indica Perigo. Acreditem nestas placas, são para sua 

segurança; 

- Os responsáveis pela largadas das especiais foram orientados para largar uma moto a cada 20 

segundos, no máximo 30 segundos, isto para que não se formem filas que certamente vão 

prejudicar os pilotos que largam mais para traz! 

- Atenda as solicitações dos responsáveis, no caso de algum piloto demorar demais a largar os fiscais 

estão orientados a passar os pilotos que estão na fila na frente do piloto que está atrasando as 

largadas. 
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Lembre-se 

*OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA O BOM ANDAMENTO DA 

PROVA POR ESTARMOS DENTRO DE UM COMPLEXO RELIGIOSO, 

SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO. 

 *RESPEITE AS LEIS DE TRÂNSITO, POIS A VOLTA COMPLETA SERÁ 

FEITA POR ESTRADAS VICINAIS E HAVERÁ O CRUZAMENTO SOBRE A 

RODOVIA DOS ROMEIROS COM UM GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS!!! 

*O LOCAL DO EVENTO É NO SANTUÁRIO DE CARVAGGIO, SERÃO 

DEFINIDOS OS LOCAIS PARA TESTE DAS MOTOCICLETAS, EVITANDO 

SEMPRE A ESPLANADA EM FRENTE AO SANTUÁRIO, FATO ESSE QUE 

LEVARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DO PILOTO QUE UTIIZAR OU 

CIRCULAR NESTE LOCAL SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO 

ADMINISTRADOR DO SANTUÁRIO DE CARAVAGGIO E O DIRETOR DE 

PROVA!!! 

Caso ainda tenha alguma dúvida, que não esteja explicada aqui ou não tenha entendido contatar a 

Direção da Prova que teremos o maior prazer em esclarecer. 

 

 

Farroupilha 10 de Junho de 2018. 

 

 

Comissário da CBM: Mauricio Paiva Brandão 

Comissário da AGPE: Anderson Vieira - Fone: 54 99109 1105         

Diretor de Prova: Marcos Egídio Benvenutti - Fone: 54 99616 6753 / 54 3261 4266 

Ajudantes: Gabriel Bellaver 

       Roberto de Césaro Theodoro 

       Igor Reolon 

       

Apuração e Cronometragem: Speed Timing (Vitor Borges) 

Júri da Prova: Tales José Barth e Rogerio Souza Leite 


