CAMPEONATO CAPIXABA KENDA de ENDURO de
REGULARIDADE 2018
01 - Segue as regras desde regulamento para Campeonato Capixaba Kenda de
Enduro de Regularidade de 2018 em conjunto com Regulamento do
Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2018. Os casos dúbios,
não previstos, as dúvidas e divergências na interpretação dos presentes
regulamentos serão decididos pela Comissão de Enduro.
02 - Diretoria de Enduro: - 2018 / 2019
Presidente –1 – Thiago Coutinho Casagrande (27) 99867 8015
................... 2 – Carlos Alberto Minet (28) 99886 2000
................... 3 – Aloísio Sfalsim (Telão) (27) 98122 8611
................... 4 – Leonardo Petter (27) 99637 9617
................... 5 – Diogo Andrade (27) 99258 1650
................... 6 – Fabio Moheng Lima (27) 99919 8618
03 – Alvarás de Prova R$ 350,00
04 – Inscrição: Máster, Sênior, Over 40, Over 45, Over 50, Júnior, Novato:
R$150,00; Regional R$100,00 (nas Categorias Máster, Sênior, Over 40, Over
45, Over 50, Júnior, Novato desconto de R$20,00 para o piloto que fizer em
deposito antecipado, na Categoria regional não terá desconto) para prova de 1
dia e para prova de 2 dias será: R$ 220,00 ( Máster, Sênior, Over 40, Over 45,
Over 50, Júnior, Novato ) e R$ 160,00 Regional.
05 – Caso haja necessidade de utilização de numeral, caberá o clube
organizador disponibilizar o mesmo.
06 – As provas terão no mínimo percurso de 100 km e serão divididas em
duas etapas por dia, cada etapa valendo 25 pontos, podendo o piloto descartar
duas etapas que tenha feito a inscrição e quitado o valor da mesma junto ao
clube organizador, não necessitando portanto estar presente nas mesmas, com
exceção das duas últimas etapas do Campeonato que não poderão ser
descartadas.
07 – Todas as Etapas é Obrigatório a ter LARGADA OFICIAL, com parque
fechado de 15 minutos antes da largada do primeiro piloto. Penal 300 pontos.
08 – Na entrega de premiação da Etapa é obrigatório pódio e banner de
fundo, o piloto que tiver colocação e que não estiver presente na premiação,
receberá punição de: na Máster será obrigado a largar na frente na próxima
Etapa, e nas outras categorias largar no final de sua categoria.
09 – 8 Pilotos que forem filiados ao clube organizador podem trabalhar na
etapa podendo pontuar com os seus dois melhores resultados, e em caso de
prova de 2 dias ou duas provas no mesmo município em datas distintas, a
pontuação serão os quatro melhores resultados, não havendo necessidade do
piloto estar presente no dia da prova.
10 – Será facultativo nas Etapas: camiseta ou brinde do evento para o piloto.
11 – Filiações: todas as Categorias. Fazer no site CBM - www.cbm.esp.br

12 – Troféus: 5 - Máster, 5 - Sênior, 3 - Over 40, 3 - Over 45, 5 - Over 50, 5 Júnior, 10 - Novato, 10 - Regional.
13 – A categoria regional será sem obrigatoriedade de filiação, podendo
participar de todas as etapas do campeonato 2018.
14 – As categorias: Master, Sênior, Over 40, Over 45, Over 50, Junior e
Novatos não será permitido participar de nenhuma etapa do campeonato
2017 sem está devidamente filiado. A responsabilidade de fiscalizar e
proibir a participação do piloto não filiado é do clube organizador, caso
haja participação de piloto sem filiação, o clube organizador pagará o
valor referente à filiação para Comissão de Enduro.
15 – Ranking: Pilotos Master com idade acima de 35 anos, poderão optar
em correr na categoria Sênior desde que no ano anterior ele não seja
campeão ou vice campeão, Sênior, Junior, Novato e Regional, sobe campeão
e vice campeão, sendo livre para pilotos acima de 40 anos escolher a categoria
( com autorização da comissão ). O piloto poderá trocar de categoria ao longo
do campeonato, desde que a nova categoria seja superior à atual e tenha feito a
inscrição na nova categoria antecipadamente, não podendo a mudança ser no
dia da prova.
16 – O valor do repasse à Comissão de Enduro por cada cidade sede será de
R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 10,00 (dez reais) por piloto inscrito na
categoria Regional.
17 – Cada cidade poderá premiar os pilotos participantes (não podendo ser em
dinheiro)
28 - Etapas: As etapas poderão alterar datas em função do Campeonato
Brasileiro.
Enduro de Regularidade
03 de Fevereiro – Domingos Martins
25 de Março – Fundão
22 de Abril – Pedra Azul
26 e 27 de Maio – Venda Nova do Imigrante
17 de Junho – Nova Venécia
21 e 22 de Julho – Viana
25 de Agosto – Manhuaçú-MG
22 de Setembro - Serra

