XIX ENDURO CIDADE DE PALMEIRA
REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA

– Organizado pelo Trail Clube de Curitiba, através da equipe Mandorovás Racing, com a
supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo.
– Data: 15 de agosto de 2021.
– Prova válida pelas 3ª e 4ª etapas do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade,
5ª e 6ª etapas da Copa Trail Clube de Curitiba.
– Percurso de aproximadamente 125 km por estradas secundárias e trilhas na região de
Palmeira e Campo Largo.
– Número limite de inscritos: 150.
– Planilhas disponíveis: a partir do dia 13/08. Na página do TCC
www.trailclubedecuritiba.com.br, Obs. Não será disponibilizada planilha impressa, o arquivo
estará disponível na página do TCC.
- Inscrições na página– www.trailclubedecuritiba.com.br. R$ 150,00 mais taxas de emissão
de boleto.
– Largada: 09:00h (piloto 01) Igreja de Nossa Senhora das Pedras – Palmeira/PR -25.301223, -49.828790

https://www.google.com/maps/place/Nossa+Senhora+das+Pedras/@-25.3008319,49.8311276,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dd4e420104c7f9:0xc6035fc4d57da035!8m2!3d25.3008319!4d-49.8289389
– Intervalo de largada: 1 min para Master e 30 segundos para as demais categorias.
– Médias: A para Master
B Sênior e Over 40
C, Junior, Open 40, Over 50,
D Novato, Duplas.
– Vistoria: Não haverá vistoria.
Obs.: os pilotos deverão estar com a motocicleta em perfeitas condições e utilizando
equipamentos de segurança obrigatórios (capacete com nome e tipo sangüíneo, botas,
luvas e calça resistente.). Na falta de qualquer destes equipamentos haverá penalização.
– Não transitar sem capacete (inclusive, no neutro).
- A prova conta com carro madrinha e apoio para pilotos que não o possuem. Colocar nome e
número nos galões de combustível.
- Primeiro neutro abastecimento: 42 Km.
– Neutralizado principal: com 80km sem posto de abastecimento e com alimentação.
– Entrega de boletos de passagem no mesmo local da largada.
– Recursos após a entrega dos boletos, – 100% do valor da inscrição, por PC.
– Resultados e premiação: às 16:00h ou antes, se encerrados os recursos, no mesmo
local. Após a entrega dos boletos, os pilotos terão prazo de 15 minutos para interposição de
recursos, mediante o pagamento prévio do valor de uma inscrição (R$ 150,00), que será
devolvido ao piloto somente nos casos em que o recurso for deferido.
– Categorias e Premiação no mesmo local: Master (05), Sênior (5), Over40 (5), Over 50
(3),Open 40 (3), Júnior (7), Novato (10), Duplas (3 pares).
– Os casos omissos neste regulamento particular, estão sujeitos ao Regulamento de Enduro de
Regularidade do Campeonato Paranaense.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
– A prova terá abre e fecha trilha. Em caso de problemas, aguardar socorro no trajeto da prova.
– A aferição poderá ser feita antes da prova ou feita no percurso da prova, com percurso
definido na planilha.
– A prova teve seu levantamento efetuado com moto Yamaha WR250f, utilizando equipamento
Compass, magnético, com pneus calibrados com 12 psi.
Julio Cezar Gumy
Diretor de Prova

