
Regulamento Complementar – I Enduro da Divisa 2011

Este evento é regido pelo Regulamento Geral do Campeonato Sul Mineiro de Enduro de 
Regularidade 2011. Esta prova será valida pela 6ª etapa do Campeonato Sul Mineiro de 
Enduro de Regularidade .

Período: 19 de junho  2011. Local:   Estância  Hidromineral  de  Socorro,  São 
Paulo.

Inscrições
Através do site : http://www.copaamsm.com.br/2011/ 
Informações adicionais, fotos e vídeos : www.endurodadivisa.blogspot.com
Após esta data, no dia 18/06/2011 (Sábado) no local da entrega do material da prova 
(POUSADA 7 BELO) das 19 hs às 22 hs e no dia 19/06/2011 no local da largada (Centro de 
Exposições) das 7:30 hs às 9 hs, com a Organização da prova em Socorro.
OBRIGATORIAMENTE O PILOTO DEVERA FAZER O DEPOSITO IDENTIFICADO 
(pelos centavos)

· Estaremos realizando Ação Social em conjunto com o Rotary Club de Socorro, portanto 
será solicitado junto com a inscrição, no momento da entrega do material de prova a doação 
de 01 pacote de leite em pó ou r$ 5,00 para  doação à entidades beneficientes, o piloto 
participante receberá 01 camiseta exclusiva do evento.

Sorteio
Será realizado no dia 16 de junho de 2011 às 20 hs na POUSADA 7 BELO, com acesso 
franqueado ao piloto inscrito no evento.

Entrega do Material do Piloto
Dia 18/06/2011 das 19 às 22 hs na POUSADA 7 BELO (rodovia Socorro/Lindóia km 3) e 
no dia 19/06/11 das 7 às 9 hs no local da Largada (Centro de Exposições) . O material de  
prova só será entregue ao piloto que estiver com sua inscrição devidamente regularizada.

* Será realizado curso de PLANILHA no sábado das 19-20 hs no Centro de 
Convenções da Pousada 7 Belo , ministrado pelo presidente da copa Lúcio Pinto 
Ribeiro,aberto aos pilotos e organizadores (GRATUITO).

* Será realizada festa junina na entrega do material no Sábado, compareça!Traga a família!

Autoridades Desportivas
· Diretores de Prova –  Fabiano Lupy (Alemão) / Rodrigo Zuccon / Saulo Siva
· Abre Prova : Fabiano Lupy (Alemão) + Ivair Rissato
· Fecha Prova: Adão + Josmar (Mineiro)
· Co-organização : Raíssa/Natalia Zuccon + equipe cascavél + terremotos preparações 
· Apurador Totem : Carlos Bocardi

Prova

Teremos 103  km de prova em aproximadamente 5:30 (novatos)  hs de prova, realizada em 
formato tipo “0” (zero), com neutro principal de 30 minutos no bar localizado no Corredor 

http://www.copaamsm.com.br/2011/


Turístico  Rio  do  Peixe  -  Km,  08  (estrada  Socorro-Munhoz),  onde  será  realizado  o 
abstecimento  -  NÃO  TEM  POSTO  DE  GASOLINA  (SERÁ  VENDIDO 
COMBUSTÍVEL(gasolina) NO LOCAL, os pilotos que preferirem poderão encaminhar em 
carro de apoio próprio com combustível para o local - FÁCIL ACESSO POR ASFALTO (8 
km do Centro da cidade) , lembrando que as distâncias serão:

•  Largada - Neutro Principal : 68 km 
• Neutro Principal - Chegada : 35 km

Portanto, é responsabilidade do piloto calcular a quantidade de combustível  necessária de 
acordo com a autonomia de sua motocicleta, lembrando que a prova foi levantada com WR 
250F + CRF 250X + CRF 230 utilizando tanque cheio na largada (8lts) + 3 lts abastecidos 
no neutro principal em cada moto.
Quanto as trilhas, a prova começa com deslocamento por estrada de terra + trilhas de alta, 
abertas nos primeiros 15 km, até o bairro da Lavras de Cima, quando chegamos próximo à 
divisa SP/MG, onde começa a parte mais exigente da prova , onde os pilotos serão testados 
tanto na técnica de pilotagem e preparo físico, quanto de navegação . Já a segunda parte será 
mais curta e mais light, seguindo por trilhas de alta com belos visuais.
Horários do Dia:

• Largada Técnica: Centro de Exposições -Av. Deputado Antonio Silvio Cunha Bueno, 
N° 3.320 - Socorro/SP(ao lado da feira de malhas), para o piloto 01 (10:00:00)
OBRIGATÓRIO LARGAR DO BALÃO NO HORÁRIO DE LARGADA.

• Neutralizado Principal: Bar do Rio do Peixe Corredor Turístico Rio do Peixe - Km, 
08 (estrada Socorro-Munhoz)  - entre 13 e 15 hs

• Chegada: Centro de Exposições (mesmo local da largada) - à partir das 15 hs

• Resultado Oficial  do  dia:  Centro  de  Exposições  17:00  -  17:30  HS (HORÁRIO 
PERMITIDO PARA RECURSO)

• Premiação : 17:30 hs

• OS RECURSOS DE RESULTADO SOMENTE SERÃO ACEITOS POR 
ESCRITO, EM FORMULÁRIO PRÓPRIO RETIRADO COM A 

ORGANIZAÇÃO E DURANTE O PERÍODO ESTIPULADO. 

Conferencia da Prova
Conferencia : Saulo Silva / Carlos Bocardi
Ao final  da  conferencia  de  prova foram feitas  correções  nas  planilhas,  nas  trilhas  mais 
abertas algumas diferenças, mínimas, foram notadas, para mais ou para menos, que podem 
facilmente serem corrigidas pela botoeira do navegador, justificadas pelo traçado e opções 
de cada piloto certamente causam estas diferenças de 10 a 20 metros no máximo.Embora a 
aferição seja a mesma as chuvas e o terreno escorregadio certamente muda, minimamente, a 
aferição, portanto optamos por manter a aferição indicada na planilha especifica e fazermos 
os pequenos ajustes na botoeira. Nenhum dos conferentes teve dificuldades para encontrar o 
caminho,  mesmo  nas  trilhas  mais  “apagadas”.  Para  facilitar  em  algumas  trilhas 
sinalizaremos com BUMP’s.

Dicas de Segurança



o A Equipe de saúde é composta por 1 ambulância, 1 veículo de apoio e 2 motos, portanto 
no caso de algum acidente você recebera o atendimento o mais rápido possível. Mas cabe 
aos próprios pilotos tentar evitar que isto aconteça. Ande no seu limite, você é responsável 
pela sua integridade física e também pelo bom andamento da prova;

o Este esporte é para quem gosta de buscar limites e adrenalina, portanto se você não gosta 
de trilhas, pedras, toco, calor, sufoco, etc., venda sua moto, compre uma mesa de sinuca, 
chame sua sogra para passar o fim de semana ou vá pescar... Nossas trilhas são para pessoas 
determinadas, não para “bundões”...

Dados Técnicos da Prova

· As equipes responsáveis por fechar as trilhas,  não têm o compromisso de resgatar as 
motos  que  por  ventura  estiveram  estragadas  ou  com  algum  defeito,  que  impeça  sua 
locomoção. O objetivo destas equipes é o fechamento da prova, pois a organização tem um 
compromisso com os proprietários rurais de não deixar que nenhum colchete ou porteira 
fiquem  abetos.  As  equipes  de  Fecha-trilhas,  certamente  darão  o  apoio,  na  medida  do 
possível, para estes pilotos, mas, fica a responsabilidade de resgatar a moto para a equipe de 
apoio do piloto.

· Planeje seu abastecimento:
· No intuito  de dar  mais  segurança aos participantes  toda vez que as  motos  passarem 

próximas, na área de abrangência de uma referencia colocamos uma pequena seta de onde a 
outra moto estará vindo;

· As medições da planilha foram feitas com a precisão de 10 em 10 metros, utilizando um 
Navegador Totem EVO, aferido conforme planilha de aferição;

· Foi utilizado na moto que levantou a prova, pneu dianteiro marca Rinaldi, com mousse e 
traseiro da mesma marca também com mousse;

· A hora oficial será o horário oficial de GPS, também será fornecida pela organização;

Alguns Pontos Importantes do Regulamento

· Nesta prova estaremos usando ZONAS DE RADAR, elas são usadas dentro da cidade 
ou  onde  o  limite  máximo  de  velocidade  deve  ser  respeitado,  cada  vez  que  o  piloto 
ultrapassar este limite ele será penalizado em 300 pontos (lembre-se, você esta levando um 
aparelho de GPS que registra o trajeto e sua velocidade durante toda a prova);

·  
· A moto pilotada sem capacete pelo piloto, mecânico ou qualquer pessoa durante a prova, 

será penalizada em 300 pontos, cada vez que for notada a infração, ou seja, o piloto poderá 
ser penalizado mais de uma vez por andar sem capacete em momentos diferentes da prova;

• Serão premiados com troféus:
05 primeiros da Máster 05 primeiros da Sênior 05 primeiros da Over 40
10 primeiros da Júnior 10 primeiros da Novato

• Lembrando que categoria ESTREANTE será a mesma que NOVATOS. 
• Comissão Julgadora de Recursos:

Saulo Silva (diretor de Enduro), Carlos Bocardi (apurador Totem/Conferente), Fabiano 
Lupy (diretor de prova), Rodrigo Zuccon (diretor de prova) e Adão Santos (organizador).



Fique atento aos ADENDOS ao regulamento, pois neles poderão ser realizadas alterações 
das planilhas. Este Regulamento Complementar pode ser modificado por um adendo.

Socorro (SP), 30 de Março de 2011.

Fabiano Lupy (Alemão) / Rodrigo Zuccon
Diretores de Prova

P.S. : Este regulamento complementar segue os moldes do padrão do regulamento da etapa do Campeonato 
Brasileiro de Enduro de Regularidade 2011 de Patrocínio/MG (Bandeirantes OffRoad).


