
 

REGULAMENTO COMPLEMENTAR 

 

III JIBOIA HARD ENDURO 
Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral Baiano de HARD ENDURO. 

  
Autoridades Desportivas : 

 
Yuri Testinha (Diretor FBM). 

  Júri de Prova  Yuri Testinha, Roberto Andrade Filho e Igo Neves 

  Pilotos Organizadores:  Roberto Andrade Filho “Hulk”, José Luciano, Ulisses Silva, Igo Neves, Cleber Bastos 

  Diretor de Prova:       Roberto Andrade Filho “Hulk”,                     Tel: (75) 98856-0201 

 Comissário FBM :       Yuri Testinha (Diretor FBM)                    Tel: (71) 99135-5122 

  Realização:  SAJTRAIL e Associação Trilheiros da Tapera 

  Supervisão:  FBM – Federação Baiana de Motociclismo 

LOCAL/DATA: Santa Terezinha, Bahia,    01 e 02 de junho de 2019. 
INSCRIÇÕES:  Realizadas via grupo do whatsapp, procurar Roberto Andrade Filho “Hulk”,   Tel: (75) 98856-0201 
VISTORIA (PARQUE FECHADO): Obrigatória no dia 02/06(domingo) das 07:00 h. às 07:30h no Hotel Fazenda Bastião - Atenção: A 
moto que NÃO estiver dentro do parque às 7:30 receberá punição de 20 minutos.  
BRIEFING  Dia 01/06(Sábado) às 20:00 horas no Hotel Fazenda Bastião, Santa Terezinha-Bahia e também via grupo no whatsapp. 
HOSPEDAGENS:  
Hotel Fazenda Bastião (75 99907-8721  Willian) 
Pousada Serra da Jiboia ( 75 99802-3046 Luciana) 
Pousada Voo Livre ( 75 9999-0273 Iuri) 
Pousada Pé da Serra ( 71 99909-1972 Luciano) 
Pousada Casa Forte ( 75 99954-5991 Dona Maria) 
PRÓLOGO : Dia 01/06 Sábado em Santa Terezinha, na avenida principal em frente à Prefeitura Municipal. O prólogo define a ordem de 
largada no domingo. 
O prólogo será uma reta de aproximadamente 200 metros cheia de obstáculos artificiais (pneus e troncos). Os pilotos largarão em um duelo 2 a 
2 num formato de uma copa “mata mata”. Quem ganha segue e quem perde é eliminado. 
Categoria Bronze: Das 10:00 às 12:00h  Categoria Silver: Das 14:00 às 16:00  Categoria Gold: Das 16:00 às 18:00 
Atenção: Os pilotos devem estar prontos para largar 15 min antes do horário sob pena de serem desclassificados por “WO” caso não 
estejam presentes. 
LARGADA DA PROVA: Dia 02/06 domingo às 8:00 no Hotel Fazenda Bastião. 4 motos a cada minuto os primeiros pelotões e 8 motos 
por minuto para os ultimos pelotões. As motos ficarão no parque, e os pilotos largarão ao estilo “LeMans” fazendo a famosa corrida a pé até as 
motos ligando-a e partindo. Percurso de aproximadamente 50km. Abastecimento opicional com 30km (haverá desconto de 15 min do tempo de 
todos os pilotos para o abastecimento. 
PREMIAÇÃO: No Hotel Fazenda Bastião em  Santa Terezinha-Ba, imediatamente após a entrega dos resultados e término do 
prazos de recursos. Haverá festa ao som de Binho Fixação 
 TROFÉUS:  Prova Offroad: do 1º ao 7º lugar Prologo: do 1º ao 3º lugar . Troféu especial para o 
“Desafio 3R” (para o piloto que vencer o Bicampeão Brasileiro de Hard, Rigor Rico”) 
IINFRAÇÕES, PENALIZAÇÕES E RECURSOS:   
Os pilotos devem estar prontos para largar  pro prólogo 15 min antes do horário sob pena de serem desclassificados por “WO” caso não 
estejam presentes. 
A moto que NÃO estiver dentro do parque fechado para a largada da prova  às 7:30 receberá punição de 20 minutos acrescidos ao tempo do 
piloto. 
Durante o percurso haverá PCs de passagem, o piloto que não passar no local determinado para a sua categoria receberá 20 min de punição 
por PC acrescidos ao seu tempo. A classificação será sempre respeitando primeiro os pilotos que não perderam PCs e em seguida os pilotos 
que perderam PC. 
A previsão de duração media da prova é de 4 horas e o limite máximo  6 horas. Ex: Piloto largou 8:00, ele deverá cruzar a linha de chegada até 
no máximo às 14:00. Em hipótese alguma será apurado o tempo do piloto que estourou o limite da prova. 
Após a entrega dos GPS, será apurado o tempo e a passagem dos pilotos pelos postos de controle(PCs). Será liberada uma ficha de 
passagem com o tempo e informando se o piloto passou ou não nos PCs. Havendo alguma não conformidade, o piloto deverá solicitar uma 
revisão do resultado pelo apurador no prazo máximo de 30 min após a entrega das fichas de passagem. Não havendo reclamações, o 
resultado será homologado e não poderá mais ser alterado. É de responsabilidade de cada piloto conferir sua ficha de passagem no ato 
do recebimento. 

PATROCINADORES DA ETAPA: 

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA (SMCETUR), RT LAB, PO RCO RACING     

 

Diretor de Prova                                                                 

Roberto Andrade Filho � Hulk 


