
                                    
 

 

Curitiba-PR, Rua Irmãs Paulinas, 5043 - Novo Mundo – CEP 81020-230 

ADENDO REGULAMENTAR - 001/2019 

 

A comissão Técnica de Enduro de Regularidade da TRAIL CLUBE DE CURITIBA é 

formada pelos pelos membros FABIANO VALLE, RAPHAEL MARGRAF, AMAURI FRANK, 

WILLIAN DE PADUA, JULIO GUMY, LORIELSE MADALENA, FABIO DAL NEGRO, JOSE 

KUDLAVIES. 

Reunidos para decidir a respeito do cancelamento da 3 e 4  etapa da copa Protork/ tcc 

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 3 etapa e 4 etapa foi declarada válida em toda sua totalidade para as categorias  

1.Para a 3 etapa foi decidido, que para os pilotos que pararam para prestar socorro ao 

piloto será concedido os pontos até o pc anterior ao ocorrido e demais conforme sua 

colocação. 

2. Para a 4 etapa somos favoráveis ao credito de 23 pontos para os organizadores e 

20 pontos para os demais que se inscreveram na prova, encerrando o assunto. 

 

ADENDO REGULAMENTAR - 002/2019 

 

 A comissão Técnica de Enduro de Regularidade da TRAIL CLUBE DE CURITIBA 

é formada pelos membros FABIANO VALLE, RAPHAEL MARGRAF, AMAURI FRANK, 

WILLIAN DE PADUA, JULIO GUMY, LORIELSE MADALENA, FABIO DAL NEGRO, JOSE 

KUDLAVIES. 

 Reunidos para decidir a respeito do cancelamento da 9 e 10 etapa da Copa 

Protork/ tcc de Enduro de Regularidade realizada na cidade de Almirante Tamandare, 

realizado pela equipe iguanas, cancelada devido a falta de pilotos inscritos.  

- A 9 etapa e 10 etapa foi declarada  cancelada 

1. Para a 9 e 10 etapa somos favoráveis a retirada do descarte N3 para os 

organizadores da etapa, não prejudicando o bom andamento do campeonato, encerrando o 

assunto. 

 

___________________________________ 

Fabiano Valle – Presidente 

 

 

__________________________________ 

Raphael Margraf Gomes– Dir. Regularidade 


