FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO
ADENDO REGULAMENTAR - 001/2019

A comissão Técnica de Enduro de Regularidade da FPRM é composta pelos Sres. FERNANDO
DENEKA DEPTO.JURIDICO, ROBERTO BORTOLOTO, COPA OESTE, Trail Clube de Curitiba,
JOSÉ ALBERTO KUDLAVIES, MARCOS MARJOVAN do Moto Clube de União da Vitória,
Cláudio Telmar Hiert COPA OESTE,GILBERTO ROSA PRES. FPRM , VALDECI BUGHI
MARTINES DIRETOR TECNICO ENDURO FPRM, Reunidos para decidir a respeito do
cancelamento da 6 etapa do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade realizada na
Cidade de Campo Largo, localidade Água da Serra, cancelada devido o Falecimento em Prova
do Piloto de Curitiba Marcelo Alves. Na oportunidade o representante da Fprm diretor técnico
optou pelo cancelamento da etapa antes da largada do 1 piloto, sendo conduzido todos em
comboio do neutro principal até o ponto de largada da prova.
- A 5 etapa foi declarada valida em toda sua totalidade para as categorias que tem ranking no
Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade , pontuação da copa devera ser decidida
pelo clube organizador o qual poderá seguir mesma decisão .
1.

A diretoria técnica baseia se em decisão anteriormente já tomada quando dos rios
cheios na etapa do campeonato em TOLEDO – PR e ainda na prova em Itaperuçu –
Pr , na ocasião foi creditado 25 pontos para o organizador e 22 pontos aos de mais
inscritos na prova por etapa .
2. Para a 6 etapa somos favoráveis ao credito de 25 pontos para os organizadores e 22
pontos para os demais que se inscreveram na prova, encerrando o assunto .
-Para incentivar os pilotos nas etapas do campeonato foi decidido implantar o bônus de 25
pontos por prova do campeonato e 50 pontos na última prova. Este expediente estava no
regulamento, porém ao divulgar o novo regulamento de 2019 este item não foi inserido e
apesar do mesmo estar sendo aplicado, necessária se faz sua regulamentação.
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