
      REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

3ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE ENDURO 

 

 

 

AGPE 2019 

 

Data: 05/05/2019 
 
Local: Parque Municipal Albino Antônio Ruaro  
            Rua João Carlos Gasparoto - https://goo.gl/maps/rNrS6w5UQDk 
            Partindo Rotatória principal chegada cidade: https://goo.gl/maps/NkWqjboj4tG2 

 
➢ Também estaremos arrecadando 1kg de alimento não perecível ou R$ 5,00 à TODOS os 

pilotos, na secretária da prova, destinado a famílias carentes e entidades assistências de 
São Marcos. 

 
Largada 1º Piloto: 09:30h 
 
Inscrições: Site AGPE – www.agpe.com.br  
 
Pagamentos antecipado*: Via PagSeguro ou Deposito Bancário com AGPE.   
*Camisetas para os primeiros 100 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 02/05/2019 – Quinta-feira 
➢ R$   86,00 CATEGORIA TRILHEIROS até dia 02/05/2019 – Quinta-feira. 

  
** Inscrições no local será acrescido valor de R$ 20,00, na secretária da prova - abre as 8:00h e fecha as 
9:00h. 
 
** Piloto não filiado será acrescido R$ 20,00 do valor da inscrição. 
 
** Piloto de São Marcos, sócios do Trail Clube Parceiros da Lama, com anuidade 2019 paga, deverá 
fazer a inscrição normal pelo site, pagar o valor normal de sua categoria e no dia da prova será 
devolvido 50% do valor da inscrição realizada. 
 
** Suporte para o chip da cronometragem: R$ 30,00, se ficarem definitivo com o piloto, quem preferir 
paga os R$ 30,00 de caução e faz a devolução no final da prova. O suporte deve ser instalado da parte 
superior da bengala esquerda da moto. 

 
DADOS SOBRE A PROVA: 

Tempo de volta: 2:15h 
KM por volta: 48,2km (Especiais: 15,9km, Deslocamento: 32,3km)  
Abertura do parque fechado: 08:15h   
Fechamento do parque fechado: 9:15h 

https://goo.gl/maps/rNrS6w5UQDk
https://goo.gl/maps/NkWqjboj4tG2
http://www.agpe.com.br/
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Reunião com os pilotos (Briefing): 9:15h. 
 

➢ Para as categorias do Campeonato Gaúcho, serão 3 voltas, sendo a primeira de reconhecimento.  
➢ Para as categorias E7 e E8 serão 2 voltas, sendo a primeira de reconhecimento. 
➢ Para todas as categorias, o 1º Cross test na largada é para reconhecimento, não estará valendo 

a cronometragem dos tempos, porém na chegada da última volta, assim como no FINAL DE 
CADA VOLTA, ou seja, 03 Cross Test para as categorias do campeonato e 02 Cross Test para as 
categorias E7 e E8 serão cronometrados. 

 
 
ESPECIAIS: 

➢ Cross Test: 2,0km, pista com obstáculos naturais e poucos artificiais de fácil transposição, grama, 
subidas e descidas. 

➢ ET 1 Cabritas: 3,6km, estradinha interior, rio com laje, longa subida com pedras e algumas 
erosões. 

➢ ET 2 Leão: 5,9km, estradinha interior, rio, poças d’água eternas, grama, trilha ao meio de 
plantação de pinus e floresta atlântica. Trecho finalizado pelo Sr. Alexandre Baumgarten 
(Bagual). 

➢ ET 3 Hoffmann: 4,5km, composta de descida no meio de plantação de pinus, estradinha, erosões 
pequenas.  

 
IMPORTANTE, LEIA: 

1. O parque fechado também é parque de trabalho. Manutenção e abastecimento das motos 
somente permitido no parque fechado. Piloto que desrespeitar, estará sujeito a punições 
conforme regulamento. 

2. A prova passará literalmente na porta de várias casas, passe bem devagar nesses deslocamentos 
para evitar problemas, respeite as placas indicativas, vá devagar, curta a natureza e ambiente 
local da mata atlântica (ainda preservada). O tempo de cada volta POSSIBILITA RESPEITAR A 
SINALIZAÇÃO E OS MORADORES, então piloto, COLABORE E DIVIRTA-SE! 

3. O primeiro piloto larga as 9:30h e não mais as 10:00 como no ano passado, então fique atento 
aos seus horários. 

4. Aquecimento para as motos somente na estrada fora do parque, preferencialmente para o lado 
direito saindo do parque. 

5. Grande fluxo de pessoas caminhando no parque, então ANDE DEVAGAR COM SUA MOTO 
DENTRO DO PARQUE. 

6. A maior parte dos deslocamentos são feitos por estradas do interior de São Marcos abertas para 
o trânsito normal de veículos, então tome cuidado e respeite as leis de trânsito e vá devagar, 
curta a natureza e ambiente local da mata atlântica (ainda preservada). O tempo de cada volta é 
folgado justamente para isso, então piloto, colabore e divirta-se! 

7. Quem for pego treinando nas especiais antes da prova estará sujeito a punições conforme 
regulamento. 

 
Hospedagens: Pousada Menegon – Fone 54 3291-7503 (meio do percurso do enduro)  
                           https://pt-br.facebook.com/PousadaMenegon 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=alexandre+baumgarten&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjEuo-Y9MLhAhXBKLkGHXQDAMsQkeECCCkoAA
https://pt-br.facebook.com/PousadaMenegon
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              Hotel São Marcos – Fone: (54) 3291.1411 – www.hotelsaomarcos.com.br 

                           No Parque Municipal Albino Antônio Ruaro, tem toda infraestrutura para Camping. 
Abastecimento: Auto Posto DIMARCO a 100m do local da largada.  
                              Horário de funcionamento:  8:00h as 19:00h  
Alimentação: Lanches e Bebidas: Haverá dois pontos de venda dentro do Parque Municipal Albino                    

Antônio Ruaro 
Restaurante e Churrascarias, a 300m do local. 

 
Diretor de prova: Eleandro Rizzon 
Piloto Ajudante 1: Fabricio Michelin 
Piloto Ajudante 2: Tadiano Menegon 
 
Contato Organizador: 

Eleandro Rizzon – 54 99154-9661 – eleandro@dlrcapital.com.br 
Tadiano Menegon – 54 99136-1337 - tadiano@menegonautomotivos.com.br 
Fabricio Michelin – 54 99118-2771 - fabricio@expressosaomarcos.com.br 
 

http://www.hotelsaomarcos.com.br/
mailto:eleandro@dlrcapital.com.br
mailto:tadiano@menegonautomotivos.com.br
mailto:fabricio@expressosaomarcos.com.br

