
     
 

Regulamento Complementar – Penha – SC 
Brasileiro / Catarinense de Enduro 2020 

 
Este evento é regido por este Complemento, demais adendos e pelo Regulamento Geral 
do Campeonato Brasileiro de Enduro 2020. Esta prova será válida para 3ª e 4ª Etapas do 
Brasileiro de Enduro, 3ª e 4ª Etapas do Campeonato Catarinense de Enduro.  
Período: 11,12 e 13 de Setembro de 2020.  Local:  Penha, Santa Catarina, Brasil. 
 
 As inscrições para a prova estão limitadas em 250 pilotos. De 26/08 a 09/09 de 2020, 

através do site https://eventos.sportbay.com.br/NÃO SERÃO ACEITAS 
INSCRIÇÕES OU PAGAMENTOS na secretaria de prova. 
 
PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO E CATARINENSE TODOS OS COMPETIDORES 
DEVERÃO ESTAR FILIADOS A CBM NO ATO DA INSCRIÇÃO. 
 

 Valores das inscrições para Campeonato Brasileiro 
o R$ 340,00 (trezentos e quarenta Reais), até o dia 31/08; 
o R$ 390,00 (trezentos e noventa Reais), após o dia 31/08 até 09/09. 
o R$ 220,00 (duzentos e vinte Reais), até o dia 31/08, somente p/ EAmadora e EF; 
o R$ 270,00 (duzentos e setenta Reais), após o dia 31/08 até 09/09, somente p/ 

EAmadora e EF 
 Valores das inscrições para Campeonato Catarinense 

o R$ 240,00 (duzentos e quarenta Reais) até 31/08 somente para o Campeonato 
Catarinense  

o R$ 290,00 (duzentos e noventa Reais) após 31/até 09/09 somente para o 
Campeonato Catarinense  

Piloto filiado em Santa Catarina que se inscrever para o Campeonato Brasileiro 
ganha inscrição do Catarinense os que forem de outros estados e se inscreverem 
para o Campeonato Catarinense pagam  o valor do Campeonato Brasileiro + R$ 
100,00 (cem reais) para o Campeonato Catarinense. 

 Valores das inscrições para Copa Amadora Pro Tork / Ktm Sacramento 
o R$ 140,00 (cento e quarenta Reais) até 31/08  
o R$ 190,00 (cento e noventa Reais) após 31/08 até 09/09  

 
Informações Importantes: 
Inscrição e Credenciamento: 
Inscrição, Pagamento, impressão do termo, assinatura e envio pelo site antecipado. Não 
serão aceitos documentos e pagamentos na Secretaria de Prova.  Piloto receberá um 
voucher com QR CODE, que será lido no credenciamento.  
Após pagamento e envio de documentos o piloto será incluído no grupo de Whatsapp 
oficial da prova, onde serão postados de forma exclusiva todas as informações da prova, 
como adendos ao regulamento, resultados e informativos. 
Os pilotos deverão providenciar o número para sua motocicleta, com exceção apenas do 
Campeonato Amador Pro Tork / Ktm Sacramento.  
Na secretaria de prova, deverá se manter o distanciamento de 2 metros entre o competidor 
a sua frente e receberá neste ato apenas as credenciais para o piloto e 2 apoios. 
Box e Equipes. 
 
Cada competidor poderá ter até mais 5 (cinco) pessoas no seu apoio. Só poderão acessar 
o parque de apoio quem estiver devidamente credenciado. 



     
 
 
Protocolos de Saúde e Vigilância Sanitária  
 
Testagem 
Na chegada ao Kartódromo, terá uma barreira física, feita por empresa de saúde, com selo 
ANVISA e autorizada pela Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, onde fará a 
coleta de sangue para teste rápido de COVID 19 (IGG/IGM), que será pago por cada 
membro da equipe e pilotos, bem como Staff da organização que estiver participando do 
evento. Entre 15 a 20 minutos após esse receberá o resultado do teste, e se estiver negativo, 
piloto e equipe voltam ao Kartódromo e recebem a pulseira “COVID”, após isso, passam 
para o segundo passo que é credenciamento no evento.  Quem desejar, poderá trazer o seu 
teste RT-PCR  com no máximo até 72 horas do início do evento ou seja, com data de 
08/09/2020 ou posterior, e então não precisará fazer o teste rápido, (ideal para quem já 
teve COVID-19). O Valor do teste será de R$ 99,00 pago diretamente a empresa 
credenciada pelo Governo do Estado de Santa Catarina que irá fazer o teste e 
disponibilizará os resultados diretamente nas bases de dados do Governo.  
 
Todos os competidores e apoios terão sua temperaturas medidas, diariamente, e quem 
apresentar 37,5º ou mais não poderá entrar no parque de apoio. 
 
Obrigatório: As equipes deverão ter um espaçamento de 2 metros entre as motocicletas 
da mesma equipe, não poderão ser compartilhadas ferramentas entre os mecânicos. 
 
Alimentação: Deverá ser feita em restaurantes, não poderá ser feita alimentação e nem a 
compra de marmitas, pois não é permitida alimentação nos Boxes. Todos os boxes 
deverão ter álcool 70% visível e disponível para uso.  
 
Todos os competidores deverão ter em seu BOX uma lixeira, com saco de lixo e todo o lixo 
deverá ser retirado diariamente. 
 
Todos os competidores e apoios deverão usar máscaras em 100% do tempo que 
estiverem no Parque de Apoio e áreas comuns.  
Multa de R$ 300,00 para quem não utilizar máscara, e/ou descumprir o Decreto 
625 da SES em anexo. Em caso de reincidência será excluído da competição e será 
retirado da área de equipes. 
 
Briefing : Será sempre de forma virtual, e divulgado no grupo de Whatsapp Oficial. 
Nos Trechos Cronometrados : Na largada ou chegada dos trechos cronometrados, os  
competidores, só poderão retirar o capacete, caso estiverem  de bala clava ou máscara. 
Deverão manter a distância de 2 metros do competidor a sua frente, deverão obedecer as 
orientações do Staff do evento. 
 
Nos Controles de Horários: os apoios poderão estar presentes desde que mantendo o 
distanciamento e utilizando sempre máscaras.  Deverá se manter a distância de 2 metros 
do competidor a sua frente, e tirar o capacete somente se  estiver de bala clava ou 
máscara.  
 
Resultados: Estarão disponíveis no final de cada especial,  mas os apoios e pilotos não 
poderão ficar parados em frente ao painel de resultados.  Assim que cada especial 
terminar os resultados serão publicados de forma oficial no Grupo de Whatsapp oficial do 
evento e somente lá, não haverá publicação de resultados na secretaria de prova. 
 



     
Protestos: Os competidores serão orientados de como realizar protestos, mas serão 
todos de forma on-line bem como a respostas a esses.  
 
Premiação: será no podium do Kartódromo e haverá o  distanciamento entre os 
participantes, os troféus já estarão no lugar e haverá o distanciamento de 2 metros para 
cada competidor. Todos deverão usar máscaras. 
 
Importante salientar que estas são as regras na data da publicação desse RPP, ou seja, 
poderão ser menos restritivas na data da realização do evento, sendo que essas 
exclusivamente publicadas em Adendo a este regulamento. 
# Verificar a portaria 625 de 21/08/2020 completa em anexo. 
 Pontuam no Campeonato Catarinense os pilotos devidamente licenciados pela FCM 

para o ano corrente. 

Hotel Oficial - Vila Olaria Hotel– (47) 3345-5468 
 
Aeroportos mais próximos 
Aeroporto Internacional de Navegantes - Ministro Victor Konder – 12 Km’s 
Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola – 91 km´s 
Aeroporto Internacional de Florianópolis - Hercílio Luz – 130 km´s 
 
O Padock KARTODROMO BETO CARRERO  (PF(Parque Fechado), AL(Área de Largada) 
e PT(Parque de Trabalho)) 
 
Controles de Horário (CH’s) 
Os CH’s verificam se os pilotos estão cumprindo os horários determinados pela 
organização: 
 CH1 – Largada / Pre-Finsh – Paddock, no Kartodromo Beto Carrero; 
 CH2 – Praia Vermelha (sem apoio mecânico); 
 
Controles de Passagem (CP’s) 
Serão usados para comprovar a passagem do piloto por todo percurso, inclusive especiais. 
Nas especiais há fiscais para este fim, nos deslocamento haverá fiscais, alternando o local 
em cada volta. O corte de caminho será punido com o acréscimo de 00:10 (dez minutos) 
no seu tempo total de prova, por cada CP que o piloto não passe. Qualquer tentativa de 
burlar o sistema, o piloto será DESCLASSIFICADO. 
Percurso total da prova: 32 km´s (*aproximadamente) 
 
Testes Especiais 1 CT (Cross Teste) / 2 ET (Enduro Teste) 
– CT1 HONDA – Kartodromo Beto Carrero: Parte em pasto molhado, outra parte em 

chão batido, aproximadamente 4,00 km. 
– ET1 – GERAÇÃO YAMAHA, De frente ao Mar, todo em terra e areia vários obstáculos 

naturais, aproximadamente 5,00 km. 
– ET2 –PRO TORK: Na pedreira abandonada, a mais técnica das especiais, em trechos 

de pedras e terra, aproximadamente 4,00 km. 
– Todas as especiais sinalizadas com bumps (faixas)e placas 
 
– Não se esqueça!!! A primeira passagem pelo CT e ET´s é para reconhecimento do 

percurso. Poderá ser feita a marcação dos tempos, apenas para treinamento do 
pessoal. Nos CH´s os tempos tem de ser respeitados, já valendo para a penalização, 
por adianto ou atraso; 

 
 



     
Programação (*os horários podem ser alterados) 
 
11 de Setembro (Sexta- Feira): 

 10:00 as 19:00 – Secretaria de Prova Virtual; 
 17:30 – Briefing da Prova Virtual  

 
12 de Setembro (Sábado): 

 07:30 às 10:00* – Vistoria Técnica e Guardar Motos no Parque Fechado ENDURO 
GP; 

 08:00 às 09:50 – Vistoria Técnica e Guardar Motos no Parque Fechado DEMAIS 
CATEGORIAS; 

 10:00 – Largada dos dois primeiros pilotos;  
 16:00 – Pré-Finish – Paddock; 
 16:20 – Parque Fechado; 
 20:00 – Divulgação dos resultados oficiais do dia, Restaurante Kartodromo; 

 
13 de Setembro (Domingo): 

 09:00 – Largada dos dois primeiros pilotos;  
 15:00 – Parque Fechado; 
 17:00 – Divulgação dos resultados oficiais do dia Kartódromo; 

 
Ordem de Largada 
 Os pilotos inscritos de acordo com o Regulamento do Campeonato Brasileiro, as 

demais categorias serão sorteadas, categoria por categoria conforme normas do 
Regulamento Geral Básico no dia 11 de Setembro (6a feira) no Kartodromo, a partir das 
11:00 h, com acesso franqueado ao piloto inscrito no evento. 

 O piloto que não fizer sua inscrição pela internet até na quarta-feira, dia 09 de 
Setembro, não entrarão no sorteio, e ira largar, no primeiro dia, atrás dos pilotos 
inscritos. 

 Na Enduro GP, no sábado, a largada será de acordo com o Ranking 2020, no domingo, 
a ordem de largada será de acordo com a classificação do sábado, independente da 
categoria. A Direção e Prova poderá incluir pilotos, fora do Ranking 2019, na Ordem de 
Largada da Enduro GP; 

 Nas demais categorias a largada do sábado será de acordo com o Ranking 2020, por 
ordem de categoria, E35, E230, E40, E45, E50, EA e EF, no domingo, pela ordem da 
classificação do sábado. 

 Campeonato Catarinense de Enduro – Categorias: E1,E2,E3,E35, E40, E4, E50 
 Copa Amadora Pro Tork/KTM Sacramento Categorias: Intermediária E1, Intermediária 

E2, E 40, E4, E50 
 

 
Tenha ATENÇÃO  
 O site de informações oficiais da prova será www.brasileirodeenduro.esp.br ; 
 Fique atento as novas regras, normas e posturas do Campeonato Brasileiro de Enduro: 

o Uso de “TAPETE ECOLOGICO” 
o Uso obrigatório de colete torácico 
o Proibição de “tearoff´s” no óculos 
o Proibição de mini câmeras acopladas ao capacete (somente com 

autorização) 
 Os números e fundos, do CBE, são de responsabilidade do piloto, devem obedecer ao 

estabelecido no regulamento dos Campeonatos Brasileiro, nesta prova temos 
deslocamentos diferentes para as categorias e os fundos são a maneira dos fiscais 
identificarem cada piloto. 



     
 Solicite aos veículos de apoio das Equipes para que não fechem as saídas de 

emergência e das ambulâncias na especial, isto é para a segurança de todos; 
 O reconhecimento das especiais deve ser feito a pé ou de bicicleta, nunca de 

motocicleta ou veiculo ou outro veículo, sob pena de penalização e/ou desclassificação 
conforme decisão do Júri de Prova; 

 Os abastecimentos nas motocicletas só poderão ser feitos nos PT (Parque de 
Trabalho), antes dos CH’s (COM APOIO MECANICO); 

 É proibido tumultuar o trabalho dos CH’s, CT´s, ET, CT, etc., eles tem função de coletar 
os dados. NÃO ACEITARÃO RECLAMAÇÕES, COMENTARIOS, ETC, nem do piloto nem 
do seu apoio, se houver tumulto causado por piloto ou apoio, o piloto será punido pelo 
Júri de Prova. Estas pessoas não conhecem toda a trilha, e estão desempenhando suas 
funções. Qualquer observação pertinente a Prova deve ser encaminhada por escrito 
diretamente a Direção da Prova; 

 O CC (Cartão de Controle dos CH’s) é de responsabilidade do piloto não o estrague nem 
o perca, eles são o único meio de verificação no caso de algum recurso; 

 Em Hipótese alguma uma moto inscrita na prova pode ser pilotada sem capacete, 
mesmo que não seja por uma pessoa participante da prova, a penalização será de 1 
minuto acrescido ao tempo total do piloto inscrito com a moto infratora, mais os 
problemas legais com a autoridade policial; 

 Os responsáveis pela largadas das especiais foram orientados para largar uma moto a 
cada 20 segundos, no máximo 30 segundos, isto para que não se formem filas que 
certamente vão prejudicar os pilotos que largam mais para traz. 

 Atenda as solicitações dos responsáveis, no caso de algum piloto demorar demais a 
largar os fiscais estão orientados a passar os pilotos que estão na fila na frente do piloto 
que esta atrasando as largadas. 
 

Bandeiras 
 Branca – indica o inicio do PT (Parque de Trabalho) antes dos CH’s 
 Amarela – Indica onde seu tempo será marcado no CH, ao cruzá-la seu tempo será 

marcado; 
 Azul – indica os CP’s (Controle de Passagem), na bandeira o piloto devera parar, e 

aguardar o fiscal fazer a devida anotação, aguarde a libração do fiscal; 
 
Caso ainda tenha alguma duvida, que não esteja explicada aqui ou não tenha 
entendido, contatar a Direção da Prova que teremos o maior prazer em esclarecer. 
 
 
Penha (SC), 21 de Agosto de 2020. 
 
 
Promotor do Campeonato Brasileiro de Enduro: Mauricio Paiva Brandão 
Comissário da CBM: Assis Aquino 
Comissário da FCM: Marcia Akemi Akinaga 
Diretor de Prova: André Alcantara 
Diretor de Percurso: Marlon Indio dos Santos e José Carlos Vitório – Zé do Lelo. 
Apuração e Cronometragem: Speed Timing (Carlos Cesar Camargo) 
Júri da Prova: Mauricio Brandão, Assis Aquino, Marlon Indio dos Santos, José Carlos Vitório 
e André Alcantara. 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
#Portaria SES 625 DE 21/08/2020 na integra.  
 

 


