
A Comissão de Enduro de Regularidade da Confederação Brasileira de Motociclismo, formada 

por: 

-  Alfredo Carneiro de Miranda Filho: Presidente 

-  Gustavo da Silveira Castilho Jacob: Membro 

-  Valdeci B. Martines : Membro 

-  Adalto Gomes : Membro 

 

Considerando que,  a diferença técnica entre pilotos  de categoria de mesma nomenclatura 

em diversos Estado da Federação. 

Considerando que, no REGULAMENTO do CAMPEONATO BRASILEIRO de ENDURO de 

REGULARIDADE 2014, que passamos a chamar de Regulamento Geral, não contempla 

amplamente uma forma do  piloto regredir na escala de categorias. 

Considerando que, um grupo representativo de  Pilotos confederados e participantes do 

Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, solicita melhorias e adequação de alguns  

tópicos   do Regulamento Geral. 

RESOLVE, Criar um adendo ao Regulamento Geral,  com as seguintes alterações e/ou 

acréscimo: 

1.0 Instituir um “Marco Zero”, a partir desta data, onde todos os pilotos confederados 

deverão ser classificados, nas categorias da modalidade,  pela Federação ao qual é filiado, 

levando em consideração o Campeonato Brasileiro. Isto é, independente de categorias 

montadas para os campeonatos estaduais. 

2.0 Manter atualizada no site da CBM relação dos pilotos em suas respectivas categorias. 

3.0 A inscrição do Piloto, em competição válida pelo campeonato Brasileiro, só será aceita, se 

constar na relação citada no item 1.0, ou com declaração da Federação ao qual é filiado, 

informando a categoria.  

4.0 A partir do momento que o Piloto for classificado por sua Federação, a forma de ascensão 

e descenso obedecerá as seguintes regras: 

- Ascensão: Além das regras já estipuladas no Regulamento Geral, poderá subir de 

categoria o piloto que  competir por 2 anos seguidos cumprindo um mínimo de 50% das 

etapas em cada ano. 

- Descenso: Além das regras já estipuladas no Regulamento Geral, poderá descer de 

categoria o piloto que não participar de nenhuma etapa do Campeonato Brasileiro, em 

duas temporadas consecutivas. 

5.0 A organização da prova deverá equipar o “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, serão cancelados. 

6.0 Sobre planilha: Em referências que contenham Porteiras, “tronqueiras” e similares, que 

comprovadamente através de tracks ou outros meios apresentem sinais que estavam 

fechadas no momento da chegada de um  piloto, só serão considerados os PCs com mais de 

1000m a frente da referida referência. Para que essa questão seja avaliada é necessário que 



seja realizado em tempo hábil, pelo menos um recurso de  piloto, de acordo com o item 25 

e 25.2 do Regulamento Geral. 

7.0 Os pilotos inscritos nas etapas 1ª e 2ª  (Cerapió), do Campeonato Brasileiro de Enduro de 

Regularidade - 2014, serão mantidos nas categorias que foram inscritos, se confirmados 

pelas Federações, conforme item 1.0 deste documento. Caso haja divergência valerá a 

categoria informada pela Federação e o piloto será desclassificado dessas etapas. 

 

 


