XVI Enduro Iguanas – ENDURO DE REGULARIDADE
1ª e 2ª Etapa Copa TCC de Enduro Regularidade 2021.
Regulamento Particular do XVI Enduro dos Iguanas.
Este Regulamento é complementar e se rege pelas normas do Regulamento Geral da Copa TCC
2021.
INFORMAÇÕES GERAIS:
DATA: 02 de maio de 2021.
LOCAL: Rio Branco do Sul /PR – Chácara Jardim – Tacaniça dos Nazário.
INSCRIÇÕES: Agenda OFF Road e TCC a partir de 26/04.

CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA;
•
•
•
•
•

Preferência que o piloto vá sozinho ao evento para evitar a aglomeração
Que o piloto entregue 1 kilo de alimento não perecível na entrada da chácara.
Que o piloto use máscara enquanto estiver dentro da chácara
Que o piloto use álcool em gel (será disponibilizado pela equipe em locais acessíveis)
Que o piloto mantenha o distanciamento

CATEGORIAS E TROFÉUS:
– Master (3)
– Sênior (3)
– Over 40 (3)
– Júnior (3)
- Open 40 (3)
– Novatos (5)
-Duplas (03) – 1 troféu cada piloto.
PLANILHAS:
A planilha será divulgada aos pilotos no dia 30/04.
Pilotos que necessitarem de planilha de papel, solicitar ao Diretor de prova. (TT2) (41) 96247956

Ordem de largada:
– A ordem de largada será divulgada na sexta feira dia 30/04.
Entrega de Numerais:
A partir das 08:00 h, na Secretaria da Prova, local da Largada.
LARGADA, CHEGADA e RESULTADOS:
No mesmo local da Largada: Chácara Jardim – Tacaniça dos Nazário.
Data: 02 de Maio de 2021
Largada:
Piloto 01, largando 09:00:00.

Intervalo de largada: 1 minuto na categoria Master e 30 segundos para as demais categorias.
Médias e Ordem de Largada
Média A – Máster
Média B – Sênior, Over 40
Média C - Open 40, Junior, Duplas
Media D – Novatos
Á critério do Diretor de prova e em caso de muita chuva, as médias poderão ser alteradas até
02:00hs antes da largada oficial da prova.

RESULTADOS:
No mesmo local da Largada.
A divulgação dos boletos será à medida em que as categorias forem chegando, sendo
realizada separadamente por categorias. Entregues os boletos de passagem, o piloto terá 15
minutos p/ recurso.
Será cobrado o valor de uma inscrição para cada item questionado no recurso. O recurso
sendo deferido, o valor será devolvido ao piloto.
A premiação se dará 15 minutos a partir da entrega dos boletos por categoria.
ENTREGA de GPS aos pilotos:
A partir das 08:00 h, na Secretaria da Prova.
VISTORIA:
Para evitar aglomeração não teremos parque fechado.
Contudo, não será permitido sair da chácara antes do seu horário ideal. Penalização de 900
pontos ao piloto que sair à rua antes de seu horário.
É de responsabilidade do piloto portar os equipamentos de segurança (bota, colete,
capacete, luvas, óculos).
AFERIÇÃO:
O trecho de aferição será APENAS durante a prova. É expressamente proibido para as motos
inscritas na prova transitar neste trecho antes da largada.
PERCURSO: a prova terá aproximadamente 106 km de trilhas, estradas principais e
secundárias da região de Itaperuçu/PR e Rio Branco do Sul/PR. Sendo 53 km
aproximadamente em cada etapa.
Haverá na prova PC de roteiro. O piloto que não fizer o PC de roteiro será penalizado em de
300 pontos.
NEUTRALIZADOS:
O neutro principal será mesmo lugar da largada. Sem posto de Combustível. Com local para
alimentação e estacionamento.
COLETA de GPS:
Ao final da prova, a qualquer momento e com prazo final de entrega, p/ efeito de resultado
geral (até 30 minutos de atraso do horário ideal de cada piloto).
O piloto deverá devolver os 2 GPS e seu respectivo suspensório no prazo de até 10 minutos
após o horário ideal de SUA CHEGADA, sob pena de não ter sua performance apurada e não
entrar no resultado geral da prova para efeito de premiação.

Caso o piloto esteja comprovadamente impossibilitado de devolver os GPS dentro de sua
tolerância, o prazo máximo p/ a devolução destes será na próxima reunião do TCC ou ao
Diretor de prova no dia seguinte. Caso o competidor não devolva os equipamentos em
condições de funcionamento, ao final do evento, independentemente do motivo (roubo,
perda, danos propositais ou não, etc.), o mesmo deverá reembolsar o equipamento no
importe de R$ 500,00 (Quinhentos reais) a organização em até no máximo 10 dias corridos.

APURAÇÃO:
Será realizada por GPS, podendo haver também PC´s manuais em trechos onde a utilização do
sistema via satélite não for 100% segura. Cada piloto levará consigo 02 (dois) aparelhos de
rastreamento, fixados junto ao corpo através de um suspensório/colete, também fornecido
pela organização, que será entregue ao piloto a partir das 08:00 horas de domingo.
LEVANTAMENTO DA PROVA:
O levantamento da prova foi realizado com uma motocicleta ktm 350 com Hodômetro Totem.
PENALIZAÇÕES:
Não é permitida a troca de motocicleta na mesma etapa. Somente entre as etapas,
comunicando-se previamente a organização da prova. Ocorrendo a troca na mesma etapa, o
piloto será desclassificado.
O piloto que for pego andando no percurso da prova com a planilha, antes da realização da
mesma, será desclassificado.
Durante todo o dia do evento, a moto que estiver sendo pilotada por pessoa sem capacete ou
exercendo exibicionismos desnecessários, terá seu piloto inscrito desclassificado.
DEMAIS REGRAS:
Ficam mantidas todas as demais regras contidas no regulamento da Copa TCC de Regularidade
2021. Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão indicada pelo Supervisor da FPRM.

ORGANIZAÇÃO: TCC – Trail Clube de Curitiba, através da Equipe Iguanas:
Diretor de Prova: Fabio (TT2) (41) 9624-7956
Diretores de Roteiro: Juarez V. Prins / Edson (Pirulito)
Diretor de Cronometragem: Edson (Pirulito)
Diretor Técnico: Leandro Dalke (Pé)
Marketing: Elon Garcia

Supervisão;
Trail Clube de Curitiba

