REGULAMENTO COMPLEMENTAR
2ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE ENDURO

Data: 06/04/2019
Local e horário: Nova Bréscia, padook será na praça da Matriz no centro da cidade, com água, luz e
banheiros, inclusive chuveiros, largada do primeiro piloto as 10 horas
Inscrições: http://www.brasileirodeenduro.esp.br/
Esta etapa teremos também a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro que será no
Sábado e Domingo.

Pagamentos antecipado*: via deposito conforme orientações do site
*Camisetas para os primeiros 80 inscritos com pagamento antecipado, retirada na secretária de
prova antes da largada.
Premiação: Medalhas e placas para os cinco primeiros colocados de cada categoria.
OBS: Para a categoria estreantes e trilheiros os 10 primeiros colocados terão direito a medalhas.
Todos pilotos que não premiarem receberão medalhas de participação.
Valores:
- R$ 106,00** até dia 04/04/2019
- R$ 86,00 CATEGORIA TRILHEIROS até dia 04/04]2019

** Inscrições no local será acrescido valor de R$ 20,00.
** Piloto não filiado será acrescido R$ 20,00 do valor da inscrição.

Especiais: serão 3 voltas de 39 km cada, sendo 3 especiais,
1ª especial com 4,2km; 2ª especial com 7,3km e a 3ª especial com 3,9 km. Não haverá Cross teste
Haverá área para acampamento
Postos de combustíveis estará aberto
Lanche e bebidas no Local

ATENÇÃO PILOTOS
2ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro em Nova Brescia vamos ter junto a Etapa do Campeonato
Brasileiro de Enduro.
Pelo fato de ter dois campeonatos e a possibilidade de andar em categorias diferentes precisam ter
atenção com sua inscrição, conforme detalhamento abaixo
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INSCRIÇÕES:
- BRASILEIRO E GAÚCHO NA MESMA CATEGORIA
Fazer a inscrição pelo site http://www.brasileirodeenduro.esp.br/
- BRASILEIRO E GAÚCHO EM CATEGORIAS DIFERENTES
Brasileiro fazer a inscrição pelo site: http://www.brasileirodeenduro.esp.br/ e
Gaúcho fazer a inscrição pelo site: http://www.agpe.com.br (não realizar o pagamento pela AGPE)
- GAÚCHO (apenas Gaúcho)
Brasileiro fazer a inscrição pelo site: http://www.brasileirodeenduro.esp.br/ e
PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES:
- Todas feitas pelo site do Brasileiro conforme valores abaixo
VALORES DAS INSCRIÇÕES:
GAÚCHO
R$ 106,00 Antecipado para pilotos filiados
R$ 126,00 No dia da prova
R$ 20,00 Acréscimos aos pilotos que não estão filiados cobrados no dia da prova
BRASILEIRO
R$ 340,00 Antecipado
R$ 360,00 No dia da prova
Como forma de incentivo aos pilotos Gaúchos a participar do Campeonato brasileiro, a organização
MENTIROS MOTO CLUBE está promovendo um desconto de R$ 100,00 para pilotos que queiram
participar do Brasileiro, o que custará R$ 240,00 ao invés de R$ 340,00. Para isso os pilotos devem ser
filiados a FGM e não podem ter participado da abertura do Campeonato Brasileiro 2019 em Itapema.
FORMA DE GANHAR O DESCONTO:
O Pilotos deve se inscrever e pagar sua inscrição antecipada conforme orientação de pagamento de
inscrições acima e no dia da prova, deve procurar a secretaria para receber o valor de desconto de R$
100,00 em dinheiro pela organização.

SISTEMA DE APURAÇÃO E NUMERAÇÃO:
A apuração dos tempos será realizada pela equipe do Mauricio (CBM) e não pelo Judi.
Sendo assim, todas as motos precisam estar com números nas motos para que tenha sua marcação nas
especiais.
Caso alguém não tenha número na sua moto, a organização terá a venda no dia da prova. Valor de R$
20,00 os três adesivos. (pedimos que providenciem antes quem puder)
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A preferência de numeral é primeiro para os pilotos que competem no Brasileiro e depois os que
realizaram reserva na AGPE.
ORDEM DE LARGADA
20 primeiros classificados no Brasileiro;
20 primeiros classificados no Gaúcho;
Sequência de categoria Gaúcho e Brasileiro

Diretor de prova: Ricardo José Zambiasi
Ajudante 01: Ronal Fontana
Ajudante 02: Alcindo bortoncello
Contato Organizador:
Ricardo Zambiasi (sekinha) – (51) 98198 6067
Ronal Fontana – (51) 98192 9475
Contato AGPE:
Anderson Vieira (Sorvets) – (54) 99109 1105
Mauricio Rizzon (Ni) – (54) 99121 7419
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