
                                                 

                                                           ADENDO AO 
                  REGULAMENTO DO CAMPEONATO  BRASILEIRO DE REGULARIDADE 2015 

 
 
 

 
A CBM, resolve, através deste Adendo alterar alguns itens do Regulamento do Campeonato Brasileiro de 
Enduro de Regularidade 2015, e promover outras determinações. 
 

1.0 Os Itens citados abaixo passarão  a ter uma  nova redação: 
 
Item 3.0. O Regulamento Complementar será confeccionado pela Direção de cada etapa e deve ser 

submetido a aprovação da Comissão Nacional de Enduro. Deve ser divulgado até 05 dias antes da 
competição e fixado ao lado da Ordem de Largada no local da prova. O referido Regulamento 
Complementar não poderá conter normas que firam o Regulamento Geral do Campeonato. 
 
Item 8.2. O intervalo de largada entre os concorrentes será definido pela Direção de Prova, não podendo 

ser inferior a um minuto para a categoria máster e 30 segundos para as demais. 
 
Item 9.9.   A (s) entrada(s), desvios ou bifurcações, de mesmo sentido que situar (em)-se a menos ou 

igual a   50 m, antes de alguma entrada, desvio ou bifurcação pertencente ao roteiro (a ser referida na 
planilha) também deverão constar da planilha, sob pena de cancelamento do(s) PC(s) até o ponto que 
atenda as 3 condições:  terceiro  PMM,  5Km e 5minutos, do ponto do erro. 
 
Item 11.2. Na categoria máster os números dos pilotos são fixo referente ao ano anterior, para os 5 

primeiros, coincidindo a ordem com a numeração. (Campeão corre com numeral 1, o 2º. Lugar numeral 2 
e assim por diante). 
 

Item 18.16.1. Se constatado erro na planilha (pela Organização), somente terá validade o PC localizado 

após o  ponto que atenda as 3 condições:  terceiro  PMM,  5Km e 5minutos, do ponto do erro. Entende-se 

também como PMM, os neutralizados técnicos. 

 
Item 21.14.  A organização da prova deverá equipar 2 (dois) “abre trilha” com gps, para comprovar com o 

“Track” que o percurso foi realizado. Caso tenha recurso de algum piloto sobre trechos que não tenha 
sido “coberto” pelo 
“abre trilha”, os PCs do referido trecho até  o ponto que atenda as 3 condições:  terceiro  PMM,  5Km e 

5minuto, após a reentrada do “abre trilha” no roteiro, serão cancelados. 

Item 25. Reclamações contra a Prova ou piloto, deverão ser entregues por escrito à Organização de 

acordo com os seguintes prazos e devem estar acompanhados de valor igual a R$ 150,00 (Cento e 

cinquenta reais). 

Item 25.6. Caso o clube, (filiado e em dia com a Federação do seu estado) ao qual o piloto que impetrou 

o recurso é filiado, não concorde com a decisão, poderá (até cinco dias úteis após a divulgação do 
resultado) e mediante depósito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), recorrer a Comissão Nacional de 
Enduro da CBM, estando esta comissão soberana para julgar tal reclamação. O piloto e o clube deverão 
acatar o resultado sem ter o direito de recorrer à justiça comum. 
 

2.0  Fica determinado a inclusão dos itens abaixo, no Regulamento do campeonato   Brasileiro de Enduro de 

Regularidade 2015 

2.1 Fica facultado aos pilotos elegerem e apresentarem em cada prova um piloto participante, para agir 

como interlocutor entre pilotos e Juri de prova.  

2.2  O organizador poderá colocar Radar somente em deslocamento e especificado na  planilha, Início, 

Fim e velocidade. 
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