
 

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

 

 

ENDURO ITACAREX – 2018 

Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Enduro de Regularidade 2018. 
 
 

Autoridades Desportivas: Evaldo Barros –Totonho (Presidente FBM), Zé Rico (Diretor de Regularidade), Ricardo Mattos (Diretor de 
Regularidade), Almir Dantas (Diretor de Regularidade), Abel Firme (Comissário FBM), 

Júri de Prova Abel Firme, Almir Dantas, Ricardo Mattos. 
Pilotos Organizadores: Guilherme Trancoso (Guiga #64), José Faustino Neto (Neto), Thiago Cunha (Marinheiro #91); 
Diretor de Prova: Thiago Cunha (Marinheiro #91). 

Comissário FBM: Abel Firme - varre trilha Tel: (74) 9-9111-2884. 
Realização: WEB-LAMA suspensão; 

Manager: Thiago Cunha (Marinheiro #91). 

Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo. 
 
LOCAL/DATA: Praça do Canhão (Itacaré), 03 e 04 de março de 2018. 
 

INSCRIÇÕES: Antecipadas com desconto via deposito direto em conta (Thiago da cunha Aleixo / CPF 00484642529 / Conta B.Brasil AG.0019-1 CC 45814-
7 ou Banco Itau AG 8752 CC 08716-6 favor enviar comprovante com nome e categoria) até sabado dia 24/02/2018. No sábado 03/03 em Itacaré no 
Restaurante Beco Das Flores, centro, na rua beco das flores, das 18:00às 21:00 horas. Valor da inscrição promocional R$ 100,00 (cem reais) para categoria 
novato e R$130,00 para demais categorias para inscrições antecipadas. Inscrições na semana do enduro e/ou no local custo de R$ 100,00 para categoria 
novato e R$150,00 para demais categorias. 
 
ENTREGA DAS PLANILHAS: Serão disponibilizas na secretaria de prova das 18:00 às 21:00 horas.  
As planilhas digitais para os pilotos que utilizam tablets ou smartphones serão disponibilizadas no local ou por email(a confirmar), teremos disponíveis ambos 
sistemas do mercado. 
 
BRIEFING: No sábado no restaurante Beco das flores às 21:00 horas. 
 
VISTORIAS: Obrigatória das 7:00 às 07:30 horas, na praça do canhão, local da largada, ficando todos os pilotos cientes que a falta do colete no piloto, do 
adesivo frontal no veículo ou qualquer outro item previsto em regulamento, implicará em punição de 300 pontos. 

 
HOSPEDAGENS: Pousada Portal do sol. Preços para participantes do Itacarex. Quarto de 2 pessoas R$130,00 a diaria. Quarto de 3 pessoas R$170,00. 
Quarto de 4 pessoas R$200,00 a diária. Minimo de 2 diarias para reserva. Tel.(73)3251 3530. Muitas outras opções nos sites de busca.  
 
SUMÁRIO: Uma prova inédita por trilhas inéditas. Bem vindos a Itacaré, paraíso baiano repleto de trilhas em meio à mata atlântica. A prova será uma 
aventura OffRoad em busca ao topo da montanha mais alta da região, a jacutinga. Sairemos da beira mar com destino ao interior ate a cidade de Aurelino Leal 
/ Ubaitaba na BR101, retornaremos passando pela linda cidade de Taboquinhas até Itacaré. Serão 130km de muitas trilhas, estradas abandonadas, cacau, 
matas, rios, e muitos visuais incríveis. Aqui na região possuímos muitas trilhas travadas, dificuldade, chuva cotidiana e terrenos escorregadios, porém para 
esse ano optamos por um trajeto com simples navegação e trilhas que fluem, pensando nos iniciantes do esporte,  um verdadeiro passeio. Por diversas vezes 
ao longo da trilha pode-se ver as antenas do topo da montanha e fixar seu objetivo. Convidamos todos a curtir o visual do alto da Jacuntinga e se aventurar 
pelas trilhas da região. ITACAREX. 
 
LARGADA: Domingo 04/03, Primeira moto às 8:00h na praça do canhão- Orla de Itacaré. 
 
NEUTRÃO: Posto de Combustível de Aurelino Leal / Ubaitaba – próximo ponte na BR101; 
 
CHEGADA: Também será na orla de itacare, praça do canhão, previsão de chegada da 1ª moto às 14:00 horas.   
 
APURAÇÃO E GPS:Persival FAST TIME.-Garantia de dois equipamentos para os 40 (QUARENTA) primeiros inscritos. O prazo limite para entrega dos 
equipamentos de rastreamento (GPS) é de 30 minutos após o horário ideal de chegada de CADA piloto, a partir deste limite, será realizada a premiação sem 
a apuração dos resultados dos pilotos, estes pilotos, caso entreguem os rastreadores, poderão ter seus pontos acumulados no ranking, sem direito ao troféu, 
caso fique entre os premiados, se entregarem antes da publicação no site da FBM.  
 
RESULTADOS: Entrega das fichas às 15 horas (podendo ser antecipada). Prazo para recurso de 20 min após entrega das fichas de cada categoria. 
 
PREMIAÇÃO: Praça do canhão, orla itacaré, previsto para às 16 horas. (Pode ser antecipado dependedo do término da apuração). 
 
TROFÉUS: 03 Master / 03 Sênior / 05 Over 40 / 05 Junior / 03 Over 50 / 10 Novato / 01 Estreante. 

 

PATROCINADORES DA ETAPA: 

WEB-LAMA suspensões / prefeitura municipal de Itacaré  
/ Condimentos sabor da chapada / Princesa Offroad / Motopel / Sudesb / Trato gráficos 

 


