
Regulamento Complementar – Nova Brescia – RS / Brasileiro / Gaucho de Enduro 2020 
 
Este evento é regido por este Complemento, demais adendos e pelo Regulamento Geral do Campeonato 
Brasileiro de Enduro 2020. Esta prova será valida para 3ª e 4ª Etapas do Brasileiro de Enduro, 2ª Etapa 
do Campeonato Gaucho (SABADO). 
 
Período: 4 e 5 de Abril de 2020.   Local: Nova Brescia Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
As inscrições para o a prova estão limitadas em 150 pilotos. De 10/03 a 31/03 de 2020, através do site 
www.brasileirodeenduro.esp.br ou diretamente no MENTIROSOS TRAIL CLUBE. 

 Após esta data, se houver lugar disponível, poderá ser feita com a Organização da prova em 
Nova Brescia RS. 

Valores das inscrições para Campeonato Brasileiro e Catarinense 
 R$ 340,00 (trezentos e quarenta Reais), até o dia 31/03; 
 R$ 390,00 (trezentos e noventa Reais), após o dia 31/03. 
 R$ 220,00 (duzentos e vinte Reais), até o dia 31/03, somente p/ EAmadora e E230; 
 R$ 270,00 (duzentos e setenta Reais), após o dia 03/04, somente p/ EAmadora e E230 
 Todo participante do Brasileiro e Gaucho deve estar licenciado pela CBM para o ano corrente. 
 Pontuam no Campeonato Gaucho os pilotos devidamente licenciados pela FGM para 2020. 

 
Hotel Conveniados Não há hotéis conveniados; 
 
Aeroportos mais próximos 
Aeroporto Internacional de Porto Alegre – 160 Km’s 
Aeroporto Regional de Caxias do Sul – 115 kms 
 
Controles de Horário (CH’s) 
Os CH’s verificam se os pilotos estão cumprindo os horários determinados pela organização: 
Largada / CH3 / CH5 / Pre-Finsh – Paddock, Nova Brescia; 
CH2 / CH4 / CH6 – Trilha (sem apoio mecânico); 
 
Controles de Passagem (CP’s) 
Serão usados para comprovar a passagem do piloto por todo percurso, inclusive especiais. Nas especiais 
há fiscais para este fim, nos deslocamento haverá fiscais, alternando o local em cada volta. O corte de 
caminho será punido com o acréscimo de 00:10 (dez minutos) no seu tempo total de prova, por cada CP 
que o piloto não passe. Qualquer tentativa de burlar o sistema, o piloto será DESCLASSIFICADO. 
 
O Padock Praça Nova Brescia (PF(Parque Fechado), AL(Área de Largada) e PT(Parque de Trabalho)) 
 
Percurso total:  
48 kms (*aproximadamente) 
 
Testes Especiais 3 ET (Enduro Teste) 
– ET1 HUSKY Total 4,00 Km´s 
– ET2 DESAFIO Total 4,50 Km´s 
– ET3 HONDA Total 5,00 Km’s 
– Não se esqueça!!! A primeira passagem pelas especiais é para reconhecimento do percurso. Poderá 
ser feita a marcação dos tempos, apenas para treinamento do pessoal. Nos CH´s os tempos tem de ser 
respeitados, já valendo para a penalização, por adianto ou atraso; 
 
Programação (os horários podem ser alterados) 
 
3 de abril (sexta-feira) 
Das 16h30 às 20h – Secretaria de prova no saguão da Prefeitura Municipal 
18h30 – Briefing da prova na base do evento/paddock 
20h – Super Prime, pilotos da Enduro GP, Praça da Matriz 
 



4 de abril (sábado) 
Das 7h às 9h45 – Vistorias técnicas e condução das motos ao Parque Fechado 
10h – Largada dos dois primeiros pilotos 
16h – Previsão de chegada dos primeiros pilotos / Pré-finish 
16h20 – Condução das motos ao Parque Fechado 
20h – Divulgação dos resultados no Restaurante Bresciense (centro da cidade) 
 
5 de abril (domingo) 
9h – Largada dos dois primeiros pilotos 
15h – Previsão de chegada dos primeiros pilotos 
17h – Divulgação dos resultados e premiação 
 
Ordem de Largada 
 Os pilotos inscritos de acordo com o Regulamento do Campeonato Brasileiro, as demais 

categorias serão sorteadas, categoria por categoria conforme normas do Regulamento Geral 
Básico no dia 3 de Abril (6a feira) na sede do Mentirosos Moto Clube, Nova Brescia RS, a 
partir das 11:00 h, com acesso franqueado ao piloto inscrito no evento. 

 O piloto que não fizer sua inscrição pela internet até na terça feira, dia 31 de Março, não 
entrarão no sorteio, e ira largar, no primeiro dia, atrás dos pilotos inscritos. 

 Na Enduro GP, no sábado, a largada será de acordo com o Ranking 2020, no domingo, a ordem 
de largada será de acordo com a classificação do sábado, independente da categoria. A Direção 
e Prova poderá incluir pilotos, fora do Ranking 2020, na Ordem de Largada da Enduro GP; 

 Nas demais categorias a largada do sábado será de acordo com o Ranking 2020, por ordem de 
categoria, E35, E230, E40, E45, E50, EA e EF, no domingo, pela ordem da classificação do 
sábado. 

 
Tenha ATENÇÃO  
 O site de informações oficiais da prova será www.brasileirodeenduro.esp.br ; 
 Fique atento as novas regras, normas e posturas do Campeonato Brasileiro de Enduro: 

o Uso de “TAPETE ECOLOGICO” 
o Uso obrigatório de colete torácico 
o Proibição de “tearoff´s” no óculos 
o Proibição de mini câmeras acopladas ao capacete (somente com autorização) 

 Os números e fundos, do CBE, são de responsabilidade do piloto, devem obedecer ao 
estabelecido no regulamento dos Campeonatos Brasileiro, nesta prova temos deslocamentos 
diferentes para as categorias e os fundos são a maneira dos fiscais identificarem cada piloto. 

 Solicite aos veículos de apoio das Equipes para que não fechem as saídas de emergência e das 
ambulâncias na especial, isto é para a segurança de todos; 

 O reconhecimento das especiais deve ser feito a pé ou de bicicleta, nunca de motocicleta ou 
veiculo ou outro veículo, sob pena de penalização e/ou desclassificação conforme decisão do 
Júri de Prova; 

 Os abastecimentos nas motocicletas só poderão ser feitos nos PT (Parque de Trabalho), antes 
dos CH’s (COM APOIO MECANICO); 

 É proibido tumultuar o trabalho dos CH’s, CT´s, ET, CT, etc., eles tem função de coletar os 
dados. NÃO ACEITARÃO RECLAMAÇÕES, COMENTARIOS, ETC, nem do piloto nem do 
seu apoio, se houver tumulto causado por piloto ou apoio, o piloto será punido pelo Júri de 
Prova. Estas pessoas não conhecem toda a trilha, e estão desempenhando suas funções. 
Qualquer observação pertinente a Prova deve ser encaminhada por escrito diretamente a 
Direção da Prova; 

 O CC (Cartão de Controle dos CH’s) é de responsabilidade do piloto não o estrague nem o 
perca, eles são o único meio de verificação no caso de algum recurso; 

 Em Hipótese alguma uma moto inscrita na prova pode ser pilotada sem capacete, mesmo 
que não seja por uma pessoa participante da prova, a penalização será de 1 minuto 
acrescido ao tempo total do piloto inscrito com a moto infratora, mais os problemas legais 
com a autoridade policial; 



 Os responsáveis pela largadas das especiais foram orientados para largar uma moto a cada 20 
segundos, no máximo 30 segundos, isto para que não se formem filas que certamente vão 
prejudicar os pilotos que largam mais para traz. 

 Atenda as solicitações dos responsáveis, no caso de algum piloto demorar demais a largar os 
fiscais estão orientados a passar os pilotos que estão na fila na frente do piloto que esta 
atrasando as largadas. 

 
Bandeiras 
 Branca – indica o inicio do PT (Parque de Trabalho) antes dos CH’s 
 Amarela – Indica onde seu tempo será marcado no CH, ao cruzá-la seu tempo será marcado; 
 Azul – indica os CP’s (Controle de Passagem), na bandeira o piloto devera parar, e aguardar o 

fiscal fazer a devida anotação, aguarde a libreção do fiscal; 
 
Caso ainda tenha alguma duvida, que não esteja explicada aqui ou não tenha entendido, 
contatar a Direção da Prova que teremos o maior prazer em esclarecer. 
 

Nova Brescia (RS), 10 de Março 2020. 
 
Promotor do Campeonato Brasileiro de Enduro: Mauricio Paiva Brandão 
Comissário da CBM: Assis Aquino 
Comissário da FGM: Anderson Vieira AGPE 
Diretor de Prova: Ricardo Zambiasi 
Diretor de Percurso: Alcindo Bortoncelo 
Apuração e Cronometragem: Speed Timing (Carlos Cesar Camargo) 
Júri de Prova: Mauricio Brandão, Assis Aquino, Ricardo Zambiasi, Alcindo Bortoncelo e 

Anderson Vieria (AGPE) 


