
 
 

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 37º ENDURO DE REGULARIDADE 2019   

CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL - SC 

 

6.ª Etapa do Campeonato Catarinense de Enduro de Regularidade e Prova Extra 

Amigos do São Bento Trail Clube 

 

       O 37º Enduro de Regularidade de São Bento do Sul é uma prova de Enduro de 

Regularidade, obedecendo ao Regulamento do Campeonato Catarinense de Enduro de 

Regularidade da Federação Catarinense de Motociclismo de 2019. 

 

DADOS TÉCNICOS DA PROVA: 

 

O levantamento da prova foi feito com uma moto Honda CRF230 com o pneu 

dianteiro semi-novo com 13 libras com odômetro TOTEM, e conferido com CRF230 com 

o pneu dianteiro semi-novo com 13 libras com odômetro TOTEM. 

  

A medição é de 10 em 10 metros autorizado pela FCM, para garantir maior precisão 

no roteiro e na cronometragem. A aferição poderá ser realizada antes da largada do piloto, 

conforme orientação na planilha. 

  

A planilha contem 4 médias pela ordem: A,B,C, e D sendo; Média A – Master; 

Média B – Sênior / Over 40; Média C – Over 45 / Over 50 / Junior / Duplas e Média D – 

Over 55 / Novatos. 

A Recepção dos pilotos e sorteio de largada será na Hamburgueria Beer Burguer, 

Rua Antônio Kaesemodel, 1526 – Boehmerwald. A largada e chegada será no Recanto 

Rural Agua Doce, Rua Erico Neumann, lateral s/n, em Bairro Cruzeiro. 

 O neutro principal será na Estrada Vicente Alves de Lima, no estabelecimento Bar 

do Douglas na localidade de Fundão, estrada sem pavimentação.  

OBS.: Não haverá abastecimento no local de largada como também no neutro 

principal. Ficando por responsabilidade dos pilotos providenciarem combustível reserva e 

ou abastecimento antes do horário de largada. Será disponibilizado um veículo para o 

transporte do combustível e ferramentas até o neutro principal/abastecimento. 

 

O horário oficial da prova será fornecido no dia da prova pela T15 Competições 

(Apuração).  



A largada será individual e automática, obedecendo ao horário ideal do competidor. 

O intervalo de largada entre pilotos será de 1 minuto para a categoria Máster e de 20 

segundos para as demais categorias. 

 

 HORARIOS DE LARGADA E CHEGADA DO 1º PILOTO  

  Tempo Local  

Largada  09:00:00  Recanto Rural Agua Doce  

Neutro Principal 10:42:51 00:25:00 Bar do Douglas, Fundão  

Chegada 12:56:00 LOCAL Recanto Rural Agua Doce  

 TOTAL DA PROVA COPA NORTE: 103,440 KM 

 

• Inscrições 

- As inscrições devem ser realizadas até o dia 10/10 pelo Site www.t15.com.br / 

www.copanorte.com.br. Ou no dia 12/10 na Hamburgueria Beer Burguer, a partir das 

17:00.  

- Valor de Inscrição para o campeonato catarinense das categorias; Master, 

Senior, Over 40 e 45, Junior, Over 50, 55 e Novatos. 

      

      R$ 100,00 antecipado até dia 10/10/2019;   R$ 120,00 no dia do evento;  

      

     - Valor de Inscrição para a prova extra amigos do SBTC das categorias; 

Master, Senior, Over 40 e 45, Junior, Over 50, 55, Duplas e Novatos. 

. 

 

R$ 90,00 antecipado até dia 10/10/2019;                     R$ 110,00 no dia do evento; 

 

• Sorteio e entrega do Material 

Será realizado na Hamburgueria Beer Burguer, Rua Antônio Kaesemodel, 1526 – 

Boehmerwald, local da inscrição dia 12/10 (Sábado). 

O material também poderá ser retirado no dia 13/10, no local de largada a partir da 07:30, 

com término às 08:30. 

 

Atenção: Não será entregue material ao Piloto que não tenha preenchido e assinado 

corretamente sua ficha de inscrição, bem como, feito o pagamento do valor da inscrição ao 

Clube, sob pena de ficar impossibilitado de participar da prova. 

 

• Para auxiliar os pilotos, o horário individual de largada estará afixado no local da largada 

a partir das 07:30 do dia 13/10. 

 

• Aferição 

A aferição poderá ser realizada antes e após a largada do piloto, conforme orientação na 

planilha. 

  

• Parque Fechado: 

Haverá PC de largada “Parque Fechado”. Sendo obrigatória a entrada no parque fechado 

até 15 minutos antes da largada oficial do primeiro piloto, ou seja, prazo limite até às 

08h45min.  

http://www.copanorte.com.br/


 

 

 

• Postos de controle 

A apuração e controle de Passagem de pilotos (PC) será via GPS. Sendo de total 

responsabilidade do piloto a retirada e entrega do material a empresa T15 Competições 

responsável pelo aluguel do equipamento. 

 

• Protesto 

Em caso de protesto, o piloto deverá fazer o mesmo por escrito, mediante o pagamento de  

R$ 100,00, por protesto. 

 

 

• Observações adicionais: 

Equipamentos Obrigatórios: Capacete, Óculos ou Viseiras, Botas e Luvas 

 

• Como é de conhecimento de todos os pilotos, as regras de trânsito devem ser 

observadas, e são de sua íntegra responsabilidade cumpri-las.  

      

    Quem organiza a prova é responsável direto sobre danos causados aos proprietários dos 

terrenos por onde passará a prova, portanto onde há casas e seus respectivos pátios as 

médias serão reduzidas para se evitar danos às propriedades ou atropelamentos a pessoas ou 

animais. Também é importante ressaltar a importância de se cuidar de plantações e 

reflorestamentos. 

 

      O Briefing da prova será realizado as 8:45 horário que fechara o parque fechado. 

 

      O café da manhã será servido a partir das 7:00 da manhã do dia 13/10/2019 no local de 

largada. 

 

 Direção de Prova: Diuliano Carlos de Oliveira 

                

Informações gerais: As reclamações devem ser feitas por escrito a direção da prova 

observando os critérios estabelecidos pelo regulamento complementar, que segue fielmente 

a regras estabelecidas no regulamento do Campeonato Catarinense de Regularidade 2019.

                  

Atenciosamente 

São Bento Trail Clube - SBTC 

     São Bento do Sul, 10 de Outubro de 2019. 


