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ADENDO 01/2019 – HARD Enduro 
 

A comissão de HARD Enduro da Federação de Motociclismo do Estado do Ceará, dentro do uso de suas 
atribuições legais, resolve, antes do início da temporada 2019, alterar o Regulamento publicado, passando os 
artigos alterados a vigorar com a seguinte redação. 

 

Art.6 – As provas realizadas em CIRCUITO terão proclamadas campeão o Piloto que der o maior número de 
voltas, obedecidos os critérios de desempate elencados no 6.1 após contabilização das penalizações 
elencadas no Art 25. Caso a prova será realizada em LINHA, será declarado campeão o Piloto que finalizar o 
trajeto no menor tempo, após contabilização das penalizações elencadas no Art 25. Ao final do campeonato, 
será proclamado campeão, o piloto que houver somado o maior número de pontos em cada categoria. 

 

14.1.2. - Ordem de Largada (poderá ser alterada conforme regulamento complementar) e tempo das 
baterias:  
Categoria BRONZE com 1h de prova + 1 volta;  
Categoria PRATA com 1:15h de prova + 1 volta utilizando o procedimento “NO HELP”;  
Categoria IRON com 1h de prova + 1 volta;  
Categoria OURO com 1:30h de prova + 1 volta utilizando o procedimento “NO HELP”.  

 
14.1.2.1 – TEMPO DE PLACA - Transcorrido o tempo regulamentar de prova será dado início ao tempo 

de abertura de ultima volta, independente da existência de placa indicativa física, com prazo máximo de 
30 (trinta) minutos. 

 
14.1.2.2 – FIM DE PROVA - Transcorrido o tempo de abertura de ultima volta, será apresentada 

BANDEIRA QUADRICULADA para TODOS os competidores, pondo fim à prova. 
 

14.1.2.3 – LIMITE TOTAL DA PROVA - o Tempo máximo para devolução do GPS de apuração é de 1:30 

horas (uma hora e meia) após encerramento da prova, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 
 

Art.25 - Penalização e Desclassificação:  (inserção de novas penalizações) 
     .... 

 

     25.10 Prosseguir por roteiro diverso do oficial com benefício direto ao piloto.............................................05 minutos.  

     25.11 Reincidência do art 25.10 no mesmo ponto do percurso (segunda passagem) ...............................15 minutos 
     25.12 Reincidência do art 25.11 no mesmo ponto do percurso (terceira passagem) .................................30 minutos 
     25.13 Reincidência do art 25.12 no mesmo ponto do percurso (quarta passagem em diante) ..................60 minutos 

 

O presente adendo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Fortaleza, 28 de março de 2019. 
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