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ENDURO DA AMIZADE – 2019 
Este evento é regido por este suplemento e pelo Regulamento Geral do Campeonato Baiano de Enduro de Regularidade 2019. 
 

Autoridades Desportivas: Evaldo Barros (Totonho) (Presidente FBM), Abel Firme (Comissário FBM), Ricardo Mattos, José 
Ricardo e Almir Dantas (Diretores de Regularidade). 

Júri de Prova Abel Firme, Almir Dantas, Ricardo Mattos, José Ricardo. 
Pilotos Organizadores: Gecilio “Zé Pressão”#04, João “Bené”#25, Roberto “Hulk” #35, Envandro #199, Alex “Fórmula” #134. 
Diretor de Prova: João Bené #25. 

Comissário FBM: Abel Firme - varre trilhaTel: (74) 9-9111-2884. 
Realização: SAJTRAIL. 

Manager: Roberto Andrade (Kacique). 

Supervisão: FBM – Federação Bahiana de Motociclismo. 
 
LOCAL/DATA: Santo Antônio de Jesus – BA, 22 e 23 de março de 2019. 
 

INSCRIÇÕES: Antecipadas com desconto via depósito direto em conta (João Benedito Vieira de Andrade Júnior / CPF 788.002.695-91 / 
Conta Banco do Brasil Ag 0563-0 e CC 99962-8) até segunda, dia 18 de março de 2019. Na sexta feira, dia 22 de março, no Restaurante 
Mestiço, localizado na Praça Renato Machado, 16, centro de Santo Antônio de Jesus, das 18:00 às 21:00 horas. Valor da inscrição promocional 
R$ 100,00 (cem reais) para a categoria NOVATOS e R$ 130,00 (cento e trinta reais) para as demais categorias, pagas antecipadamente. 
Inscrições realizadas na semana do enduro e/ou no local, que podem ser pagas até sexta feira, custo de R$ 100,00 para a categoria NOVATOS  
e R$ 150,00 para as demais categorias. 
 
ENTREGA DAS PLANILHAS: Serão disponibilizadas 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 via e-mail ou Whatsapp. 
 
BRIEFING: Na sexta às 22:00 horas no restaurante Mestiço. 
 
VISTORIAS: Obrigatória das 7:15 às 08:15 horas, no Posto da Cidade, localizado na Rua vereador João Silva (Rua da Linha), 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: HOTEL ANTONIUS IMPERIAL (OFICIAL) (75) 3632 8100 – Ap. Luxo: single R$ 100,00; duplo R$ 143,0; triplo R$ 

180,00. HOTEL PARATI PALACE (75) 3631 3998 / 3631 0867 – Executivo: single R$89,90; duplo: R$135,00; triplo R$ 192,00. HOTEL VILA DAS 
PALMEIRAS (75) 3631 4485 – single R$ 120,00; duplo R$ 200,00; triplo R$ 250,00 Ap. Luxo. (Consultar nos hotéis opções de quarto).  

 
SUMÁRIO: A prova esse ano foi feita para surpreender. O roteiro até Santa Terezinha contempla trechos inéditos, com 130Km no total. Na 1ª 
etapa teremos 60 Km de um percurso com bastante trilhas, serras, erosões, poucos laços e muita diversão. Destaque para a “Sub ida de Elisio 
JV” e a “Trilha da chegada”. Neutrão em Dona Maria, Santa Terezinha. A segunda etapa terá 70 Km ao total, onde começaremos com duas 
excelentes trilhas, que irá decidir a etapa. Cortamos alguns trechos para uma eventual chuva não atrapalhar e colocamos alguns estradões na 
volta para todos chegarem bem. Olho na navegação e passear de volta para a casa.    
 
LARGADA: Sábado 23/03, Primeira moto às 08:30hs no Posto da Cidade (Rua da Linha). 
 
NEUTRÃO: Restaurante da pousada de Dona Maria, em Santa Terezinha. 
 
CHEGADA: Restaurante Mestiço, previsão de chegada da 1ª moto às 13:30 horas.   
 
APURAÇÃO E GPS: TOTEM – 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 que estão ausentes, 
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 16 horas (podendo ser antecipada). Prazo para recurso de 20 min após entrega das fichas de cada 
categoria. 
 
PREMIAÇÃO: Restaurante Mestiço previsto para às 17 horas. 
 
TROFÉUS: 05 Master / 05 Sênior / 05 Over 40 / 05 Junior / 02 Over 50 / 05 Novatos / 02 Estreantes. 
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