XXII ENDURO LAVAILAMA
REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA
• Organizado pelo Trail Clube de Curitiba, através da EQUIPE LAVAILAMA
DE ENDURO, com a supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo.
• Data: 21 de NOVEMBRO de 2021.
• Prova válida pelas 7ª e 8ª etapas do Campeonato Paranaense de Enduro de
Regularidade, 9ª e 10ª etapas da Copa Trail Clube de Curitiba.
• Percurso de aproximadamente 150 km por estradas secundárias e trilhas
na região de Campo Magro, Almirante Tamandaré e Itaperuçu.
• Número limite de inscritos: 150.
• Planilhas disponíveis: a partir do dia 18/10/2021. Na página do TCC
www.trailclubedecuritiba.com.br, Obs. planilha impressa DEVERA SER
SOLICITADA ATÉ SEXTA FEIRA PELO whats 41 99946-2221,OU NO ATO
A INSCRIÇÃO os arquivos estarão disponíveis na página do TCC.
• Inscrições na página – www.trailclubedecuritiba.com.br data limite 20 de
novembro de 2021as 19:00 Sorteio as 20:00 de sexta feira conforme
regulamento do campeonato paranaense Valor da Inscrições R$ 150,00 mais
taxas de emissão de boleto, pix ou cartão.
• Largada: 09:01h (piloto 01)
SITIO BELA VISTA ZONA RURAL DE CAMPO MAGRO-PR
• LOCALIZAÇÃO -25.348585416956688, -49.36484773130229
https://goo.gl/maps/kR2KAgYBAWKSkKy66
• 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, Over 50 Open 40, Duplas
▪ D Over 55, Novato,
• Vistoria: PARQUE VISTORIA ABERTO DAS 08:00 ATÉ AS 08:45.
Obs.: os pilotos deverão estar com a motocicleta em perfeitas condições e
utilizando equipamentos de segurança obrigatórios (capacete com nome e
tipo sanguíneo, 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: 30 Km.
• Neutralizado principal: com 82km sem posto de abastecimento haverá
venda de combustível em pets na mercearia e alimentação .
• Segunda etapa com abastecimento 45 km mesmo local da primeira etapa
• 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 será feita no percurso da prova, com percurso definido na planilha.
• A prova teve seu levantamento efetuado com moto KTM 350 EXC-F,
utilizando equipamento T15, sensor magnético, com pneus calibrados com
13 psi.
• PILOTOTOS ORGANIZADORES DESSA ETAPA
MASTER WAGNER STRAIOTO
EDUARDO PRECYBELOVICZ
SENIOR JULIO CESAR MOURO MOREIRA
RAPHAEL MARGRAF GOMES
LUCIANO PRECYBELOVISCZ
OVER 40 DAGOMAR SLONGO
AMAURI CABRINI FRANK
OPEN 40 FREDERICO SFREDO LOZASSO
DAGOMAR SLONGO
Diretor de Prova

