
                                           
 

TRAIL CLUBE DE CURITIBA -REGULAMENTO PARTICULAR 
ENDURO FIM BICHO DOIDO - 2021 

 

Este complemento se rege pelas normas do Regulamento do TRAIL CLUBE DE CURITIBA de Enduro 

FIM, bem como em caráter supletivo pelas disposições contidas no Regulamento da Federação Paranaense 

e Brasileiro de Enduro FIM.  

 

DATA DO EVENTO: 22/05/2021 

Valido pela 1ª Etapa da Copa TCC de Enduro FIM 2020 e 1ª Etapa do Paranaense de Enduro FIM  

 

Diretor de Prova: Rhuan Pablo  

 

CARACTERÍSTICAS DA PROVA: 

A região conta com terrenos abertos e trilhas, solos firmes, que permite uma prova sem grandes 

dificuldades. Os deslocamentos serão em estradas secundárias e trilhas devidamente sinalizadas. 

 

Serão 4 voltas em um percurso aproximado de 23 km cada volta. 

A 1ª volta será para reconhecimento e cada volta terá 4 especiais:  

 

Especial 1 com 7,2 km 

Especial 2 com 2,6 km  

Especial 3 com 5,0 km  

Especial 4 com 2,1 km  

 

Fica a critério do Diretor de prova reduzir o número de voltas, caso a situação meteorológica esteja 

desfavorável ao cumprimento das 4 voltas programadas. 

 

INSCRIÇÕES: 

Preencher a ficha e assinar eletronicamente nos endereços: 

- (https://www.trailclubedecuritiba.com.br/ e/ou https://www.agendaoffroad.com.br ); 

- O pagamento será através de boleto bancário ou cartão de crédito ou pix; 

- Será cobrado taxa de administração no valor de R$ 7,00 (sete reais) por inscrição. 

 

Valor das Inscrições:  R$ 150,00 (Cento e quarenta reais) até dia 21/05/2021 as 18:00, impreterivelmente. 

 

Após este horário, as inscrições poderão ser feitas até as 10:30 do dia 21/05/2021 na Secretaria da Prova, 

e o valor será de R$ 200,00 (Duzentos Reais).  

 

As categorias FEMININA e TRILHEIROS, terão um desconto de R$ 50,00 para inscrições pagas até o dia 

21/05 às 18:00, impreterivelmente.  

 

https://www.trailclubedecuritiba.com.br/
https://www.agendaoffroad.com.br/


                                           
 
A categoria INICIANTES, tem um desconto de R$80,00 para inscrições pagas até o dia 21/05 às 18:00, 

impreterivelmente.  

 

ENTREGA DOS NUMERAIS: 

Deverá ser retirado na Secretaria da prova até às 11:30 no dia da prova. 

 

CATEGORIAS e ORDEM DE LARGADA:  

- ENDURO 1 (E1) 

- ENDURO 2 (E2) 

- ENDURO E40 

- ENDURO E4 

- ENDURO E50 

- ENDURO 4 LIGHT 

- INICIANTES 

- TRILHEIROS: (categoria destinada à trilheiros que não tenham feito provas de Enduro Fim em 

2019,2020 e 2021) 

- FEMININA 

 

LARGADA E CHEGADA: 

Restaurante Casalare Del Nono no dia 22/05/2021 às 12:00. (hora oficial fornecida pelo apurador). 

Será postado o mapa para chegar ao local de largada. 

 

*PARQUE FECHADO: DAS 11:00 às 11:45. 

 

**Ambulância: Haverá uma UTI móvel no local de largada/Chegada 

 

PONTOS VISTORIADOS: 

- Equipamentos de segurança básico dos pilotos (Bota, colete, capacete, luvas, joelheira e coteveleira). 

- Para a apuração com GPS, os mesmos serão lacrados no colete  

- Cilindrada da moto deve ser compatível com a indicada na ficha de inscrição 

- Após a vistoria, a moto não mais pode ser ligada, e deverá ser colocada no parque fechado até a hora de 

sua largada. Os pilotos que não fizerem a vistoria, não poderão largar. 

- Visando diminuir a incidência de pilotos que retornam às trilhas depois dos enduros, e termos problemas 

com as propriedades autorizadas, está proibido o uso de aparelhos GPS particulares pelos pilotos inscritos 

nas provas. 

 

Obs. O Cartão com horários dos CH’s será entregue no parque fechado antes do horário de largada. O 

parque fechado e os parques de trabalho seguirão o descrito no Regulamento Copa TCC de Enduro FIM – 

2021 disponível no site no seguinte endereço https://trailclubedecuritiba.com.br/regulamentos/. 

 

CONTROLES HORÁRIOS (Chs) 

- Os controles horários visam anotar o horário de passagem do piloto. Estes controles serão colocados: 

- Na saída da área de largada; 

https://trailclubedecuritiba.com.br/regulamentos/


                                           
 
- No meio da prova, entre a especial 3 e 4 

- O relógio oficial será colocado no primeiro e no segundo CH  

 

CONTROLES DE PASSAGENS E PENALIZAÇÕES 

- O Trajeto foi elaborado quase em toda sua totalidade em trilhas, plantações de pinus, roças recém 

colhidas e estradinhas abandonadas e para evitar “cortes” em vários pontos do percurso existirão 

PC’s de trajeto, visando certificar que o piloto está no caminho correto. O piloto que por algum 

motivo não for registrado nestes pontos, automaticamente será penalizado com 1 min por PC, e 

assim desclassificado na ocorrência de 03 PC’s consecutivos. 

- LIMITE DE ATRASO: O piloto que chegar no controle de horário mais de 30(trinta) minutos após 

sua hora inicial de largada prevista para a volta está automaticamente desclassificado. 

 

PONTUAÇÃO, PENALIZAÇÕES E DESCLASSIFICAÇÃO:  

Conforme os Artigos 35 e 36 do Regulamento da Copa TCC de Enduro FIM 2021. 

 

TESTES ESPECIAIS (PROVAS) 

• Durante a prova haverá 4 Especiais 

• A apuração dos tempos de cada piloto será feita por GPS. A primeira volta não conta tempo para 

a pontuação, servindo apenas para reconhecimento do percurso devendo apenas obedecer aos 

horários a serem cumpridos nos CH’s. 

• No início e no final dos testes deverá haver uma placa dizendo INICIO e FIM dos testes. 

 

DEVERES DO PILOTO:  

É dever de todos os pilotos, nas competições, manterem o mais alto espírito desportivo para com 

os demais concorrentes, antes, durante e após a competição e respeitar todas as disposições constantes 

no presente regulamento e seus adendos, bem como as disposições do código brasileiro de desportos, 

código brasileiro de motociclismo e código nacional de trânsito. É dever do piloto, acatar as decisões e 

orientações da equipe organizadora. 

 

ABANDONO: 

Todo piloto que abandonar a prova deverá retirar seu número e não poderá seguir o percurso em 

companhia ou a proximidade de outro piloto. Toda infração a esta regra poderá acarretar na 

desclassificação dos pilotos que acompanharem. 

 

PREMIAÇÃO: 

No local da Largada após as 16:00 do dia 21/05/2021.  

 

- ENDURO 1 (E1) / 5 troféus 

- ENDURO 2 (E2) / 5 troféus 

- ENDURO E4 / 5 troféus 

- ENDURO E40 / 5 troféus 

- ENDURO E50 / 5 troféus 

- ENDURO 4 LIGHT / 5 troféus 



                                           
 

- INICIANTES / 10 troféus 

- TRILHEIROS / 10 troféus 

- FEMININA / 5 troféus 

 

* Excetuando-se as categorias que não apresentaram o número mínimo de 10 (dez) pilotos, onde será 

premiado apenas os 3 primeiros.  

 

PROTESTOS: 

- Protestos contra resultados, deverão ser feitos por escrito pelo piloto e entregues ao Diretor da 

Prova até 15 min. após a entrega dos boletos de passagens do piloto. 

- Todos os protestos devem ser individuais e ESPECÍFICOS por item. 

 

Será cobrada uma taxa no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) por item questionado. 

- Os protestos serão avaliados pelo Júri da Prova; caso da procedência, o valor será devolvido ao 

reclamante. 

 

ATENÇÃO: 

Proteja a si mesmo e as pessoas ao seu redor conhecendo os fatos e tomando as precauções 

apropriadas. Siga os conselhos da autoridade local de saúde. 

 

PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DA COVID-19: 

- Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel. 

- Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. 

- Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. 

- Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. 

- Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar. 

- Fique em casa se você se sentir indisposto. 

 

Faremos o possível para que as regras sejam cumpridas.  

- Somente será permitida a entrada ao local de largada após medição de temperatura, conferência 

do uso da máscara e higienização das mãos com álcool em gel. 

 

 

Colombo-Pr, 19 de maio de 2021. 

 

 

Diretor de Prova 

Rhuan Pablo 


