
REGULAMENTO COMPLEMENTAR
CAXIAS HARD ENDURO

28 e 29/10/2017 (Sábado e Domingo) – CAXIAS DO SUL (RS)

* Este evento é regido por este Complemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Brasileiro
de Hard Enduro 2017 (CBM).

* Esta prova será válida para a 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro 2017, prova
esta composta por 2 (dois) dias de competição. 

* Horário Oficial: Brasil Telecom (130)

* Local: São João da 4ª Légua – Bairro Galópolis - Caxias do Sul/RS (Acesso via Estrada BR-116,
bairro  Galópolis)  https://www.google.com/maps/place/São+João+da+4ª+Légua/@-29.2551096,-
51.1277545,1652m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!

* O Paddock PF - Parque Fechado, PT - Parque de Trabalho e AL - Área de Largada serão no Local
acima informado e estarão visualmente sinalizadas e demarcadas.

 
* Não terá local para acampamento. HAVERÁ LANCHES E BEBIDAS À VENDA NO LOCAL.

https://www.google.com/maps/place/S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+da+4%C2%AA+L%C3%A9gua/@-29.2551096,-51.1277545,1652m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4
https://www.google.com/maps/place/S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+da+4%C2%AA+L%C3%A9gua/@-29.2551096,-51.1277545,1652m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4


*  Hotel  Conveniado  e  sugerido  pela  Organização  da  prova:  Personal  Royal  Hotel  –  Rua
Garibaldi,153, bairro Pio X, Fone (54) 3289.2000.  www.personalroyal.com (os pilotos e equipes
deverão informar no momento da reserva que irão participar da prova).

 
*  Inscrições e  Informações:  As inscrições  para a prova serão à partir  do  dia  03/10/2017 e  se

encerram  no  dia  26/10/2017,  através  do  site  www.hardenduro.com.br/categoria/eventos/,
disponível para as categorias Gold, Trial, Silver, Bronze e Nacional.

* Para a “categoria Extra Campeonato” disponível somente para “DUPLAS”, as inscrições serão feitas
exclusivamente  pelo  WhatsApp.  Contato  direto  com  Alexandre  ZUCCO  pelo  fone  (54)
99983.7871.

* Valores das Inscrições:

Categorias Antecipado

Campeonato Brasileiro Gold, Trial, Silver, Bronze e Nacional R$ 250,00

Extra Campeonato Duplas R$ 300,00 (por dupla)

* Após a data estabelecida de encerramento das inscrições, se houver vaga disponível, poderá ser
feita diretamente com a Organização da Prova.

*  Todo  o  piloto  após  confirmar  a  sua  inscrição  e  assinar  o  Termo  de  Responsabilidade,
ganhará 1 camiseta, 1 chaveiro e 1 adesivo personalizados do Caxias Hard Enduro.   

*  Programação (A Organização reserva o direito de alterar horários e percurso no caso de
condições climáticas adversas):

 
28 de Outubro (Sábado):  
08:00hs.  -  Abertura  do  Local  (secretaria  de  prova,  vistoria  técnica  e  guardar  motos  no  Parque

Fechado.
09:30hs. - Briefing para todos os Pilotos e Autoridades.
11:00hs. - Largada do primeiro Piloto.
Kilometragem total da volta 45Km
Observação: Local da Chegada será o mesmo local da largada.

29 de Outubro (Domingo):
08:00hs. - Largada do primeiro Piloto.
Kilometragem total da volta 60km
Tempo de conclusão da prova até o “Neutro” (abastecimento): Gold 3:40hrs., Trial 2:30hs., Silver

3:00hs., Bronze 2:30hs., Nacional 2:30hs., Duplas 2:30hs. Não concluindo até o Neutro no tempo
estimado pela Organização, o Piloto estará automaticamente fora da prova. Deverá seguir para o
local de onde largou, que será orientado pela Organização.

Observação: Local da Chegada será o mesmo local da largada.

* Divulgação dos Resultados: Se dará após o término da prova, no Local.

http://www.hardenduro.com.br/categoria/eventos/
http://www.personalroyal.com/


 Particularidades da Prova e Percurso: 
 Se o Piloto cortar caminho e andar fora do trajeto em qualquer parte do percurso e for visto

pela Organização, será desclassificado automaticamente.
 É importante que todos os Pilotos conheçam o Regulamento Geral básico do Campeonato

Brasileiro de Hard Enduro, disponível no site oficial da CBM www.cbm.esp.br.
 Em hipótese alguma uma moto inscrita na prova pode ser pilotada sem capacete, mesmo que

não seja por uma pessoa participante da prova.
 Em  locais  de  PERIGO haverá  placas  indicativas.  Acreditem  nas  placas,  são  para  a  sua

segurança.
 Lembre-se  1:  O circuito  será  em terreno natural,  composto  de  pista  e  trilhas,  com

transposição de  obstáculos  naturais  e  barro,  como valas,  cursos  de  água,  etc.,  no
intuito de medir  não somente a velocidade da moto,  como também a habilidade do
Piloto  na  transposição  destes  obstáculos,  medindo  sua  perícia,  resistência  e
velocidade.

 Lembre-se 2: Respeite as Leis de Trânsito, ande consciente, pois a prova passará por
estradas vicinais, propriedades particulares e locais com fluxo de veículos.

 Diretores da Prova / Membros Clube Organizador / Júri da Prova:
 Marlon “Índio” dos Santos (54) 99619.9615
 Alexandre Zucco (54) 99983.7871
 Cassiano Bento Alves (54) 99905.8461
 Luciano Nunes (51) 99978.0068
 Leandro Ferrasso “Chico Boca” (54) 99974.4568

 Diretor da Modalidade: Christiano Tirado Dias
 Diretor da AGPE: Marlon “Indio” dos Santos
 Computação: GPS Responsável: CBM

Caxias Do Sul, 03 de outubro de 2017.

http://www.cbm.esp.br/
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