REGULAMENTO COMPLEMENTAR
1ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE ENDURO 2020

Regulamento complementar
1ª Etapa Campeonato Gaúcho Time Line de Enduro 2020
Data: 15/03/2020
Local e horário: Parque Gasper, Bento Gonçalves RS.
www.parquegasper.com.br.
Largada do primeiro piloto as 09:00 horas.
***OBS: Entrada do parque R$ 5,00 (cinco reais) exceto para pilotos. Também estaremos arrecadando
1kg de alimento não perecível a TODOS na entrada do parque, destinado a famílias carentes de Bento
Gonçalves.
Inscrições: Site AGPE – www.agpe.com.br
Pagamentos antecipado*: Via Pag Seguro ou Deposito Bancário com AGPE.
*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$ 116,00** para categorias do campeonato até dia 12/03/2020 quinta feira.
- R$ 96,00 categoria E7 trilheiros light e E8 trilheiros importada até dia 12/03/2020 quinta feira.
** Inscrições no local será acrescido valor de R$ 20,00.
** Piloto não filiado será acrescido R$ 20,00 do valor da inscrição. Exceto E7 e E8.
Inscrições limitadas aos primeiros 150 pilotos pagos.
Tempo de volta: 2:00 horas.
KM por volta: 51 km.
Abertura do parque fechado: 07:45
Fechamento do parque fechado: 08:45 horas.
Reunião com os pilotos: 08:40 horas.
Serão 3 voltas para as categorias do campeonato sendo a primeira de reconhecimento.
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O Cross test não vale o tempo na primeira volta para todas as categorias (apenas reconhecimento). No
final da última volta terá mais um Cross test valendo.
Para as Categorias E7 e E8 serão 2 voltas, sendo a primeira de reconhecimento e apenas a segunda
valendo.
Especiais:
- Cross Teste Gasper: 2,5 km, pista mini cross, estradinhas, rio e grama.
- ET 1 Piuco: 4,2 km longa descida de pedras, 50 metros por baixo de parreiral, estradinhas e rio.
- ET 2 Frintcho: 2,5 km, trilha rápida, pedras e rio.
- ET 3 Stringa :3,4 km, trilha mista, mata fechada e estradinhas.
IMPORTANTE, LEIA:
**** Atenção piloto, leia o regulamento do campeonato.
**** A prova passará literalmente na porta de várias casas, passe bem devagar nesses deslocamentos
para evitar problemas, o tempo de cada volta é folgado justamente para isso, então piloto, colabore.
**** O primeiro piloto larga as 9:00, então fique atento aos seus horários.
**** Aquecimento para as motos somente na estrada fora do parque, preferencialmente para o lado
esquerdo saindo do parque.
**** Grande fluxo de pessoas caminhando no parque, então ANDE DEVAGAR COM SUA MOTO
DENTRO DO PARQUE.
***** A maior parte dos deslocamentos são feitos por estradas do interior de Bento Gonçalves abertas
para o trânsito normal de veículos, então tome cuidado e respeite as leis de trânsito.
**** Quem for pego treinando nas especiais antes da prova estará sujeito a punições conforme
regulamento.
Pousada Piuco (54)99916 3747. (54)996651087, localizada a 500m do parque.
Pousada Ke Kanto Toniolo (54)3454 3519, localizada a 500m do parque.
Não haverá área de camping no local.
Posto de combustível a 4 km do local.
Restaurante, lanches e bebidas no Local.
Traga sua família, consulte atrações do parque como, por exemplo, o maior bunguee jump do Brasil.
www.parquegasper.com.br
Diretor de prova: Miguel Arconti

Ajudantes: Rafael Pelegrini e André Faccin.

Contato Organizador:
Miguel Arconti - |54| 99609 9710 / miguelarconti@gmail.com
Rafael Pelegrini - |54| 99919 2737 / pelegriniveiculos@hotmail.com
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