
 
REGULAMENTO COMPLEMENTAR – 2º ENDURO DE BAEPENDI 

ETAPA DO CAMPEONATO SUL MINEIRO DE REGULARIDADE 2022. 
 
 

 
 
Prova que obedecerá aos preceitos do Regulamento do Campeonato Sul mineiro de Regularidade 2022. 
 
CATEGORIAS:  

Elite /Graduado/Over 35/Over45/Brasil/Intermediária/Over55/Novato/Feminina e GPS  

 
CATEGORIA GPS:  Uso do celular com Android, aplicativo da totem com orientação do hodômetro via 
satélite. (Sem o sensor de roda) 
 
PROGRAMAÇÃO:  
Sorteio de Ordem de Largada Parcial: 30/06 - Quinta 22h00 (Somente inscrições pagas).  
Divulgação de planilhas online: 02/07 (SÁBADO) estarão liberadas a partir das 17h via site 
www.totemonline.com.br.  
 
SECRETARIA DE PROVA – HORÁRIOS DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE MATERIAL (ADESIVO – 
PLANILHA DE PAPEL – JALECOS): Rua Maria Aparecida R. Ferreira, s/n, bairro Capelinha. (Ponto de 
Referência – Em frente ao Boi de Minas Açougue). 
 
03/07 - DOMINGO:  
 
07h30 - Café da Manhã para os pilotos. 
08h às 09h - Entrega de material. 
 
Nos dias 02/07 e 03/07, a pedido da prefeitura e Polícia Militar, *EVITEM ANDAR NAS VIAS COM 
MOTOS, ENCARRETEM AS MOTOS PARA SE DESLOCAREM PARA AS POUSADAS, O TRÂNSITO DAS 
MOTOS SÓ ESTÁ AUTORIZADO NO PERÍMETRO DE AFERIÇÃO E PLANILHA!  
 
LARGADA DO 1º PILOTO: 09h30 - Rua Maria Aparecida R. Ferreira, s/n, bairro Capelinha. (Ponto de 
Referência – Em frente ao Boi de Minas Açougue). 
 
CHEGADA DO 1º PILOTO:13h55  
 
PREMIAÇÃO: 16h30 
 
SORTEIO DE INSCRIÇÕES: Ei 2022 e IOR 2022 – TODOS os pilotos pagos e presentes no local no horário 
concorrem, lembrando que a inscrição é intransferível. 



TRECHOS DE RADAR: 30 km/h, em todo trecho de aferição e como manda o Regulamento da Copa, nos 
trechos de radar serão penalizados os pilotos que excederem a velocidade, com picos máximos de 35 
km/h por um período de 5 segundos, A penalização será de 300 pontos.  
NEUTRO ABASTECIMENTO: Com 70 km de prova as motos param numa comunidade rural, (bar do Tio), 
para abastecimento e pilotos alimentarem. O proprietário do local venderá gasolina (R$ 20,00 o pet 2 
litros).  
Km do neutro de abastecimento até à chegada da prova: 33 km. 
 
ATENÇÃO !! >>Os jalecos deverão ser devolvidos ao final da prova sob pena de perda de 300 pontos 
para quem não o fizer.  
Todo resgate, será por conta do piloto e seu apoio, caso o piloto fique perdido ou necessite de resgate a 
Equipe de Fecha-Trilhas, liderado pelos pilotos Enzo, Michel e Renato se comprometem em avisar, e 
orientar até um local apropriado, onde deverá ser feito o mesmo.  
Temos compromissos com proprietários, e com horários de fechamento das porteiras, não andem 
após o evento com a planilha, as autorizações são somente para o dia da prova.  
 
PROVA EM : 0 (largada e chegada no mesmo local) 
 
TRAJETO:  
Elite: 04h25m. 103 km (70km + 33 km) 
Graduado/over35 : 04h38m. 103 km  
Brasil/over45/intermediária :04h48m. 103 km  
Over55/Novato: 05h10m. 103 km  
Feminino/GPS : 05h20m. 101 km  
APURAÇÃO E RESULTADO OFICIAL: Chegada 13h45 (piloto 01) onde o Sr. Anderson Santiago, apurador 
Totem, recolherá os GPS.  
RECURSOS: Deverão ser apresentados somente “por escrito”, no prazo determinado pelo Regulamento 
AMSM 2022. Diretor de Prova: Saulo Silva, Júri da Prova: Saulo Silva, Lúcio Pinto Ribeiro Representante 
COPA AMSM, Anderson Santiago, mais dois pilotos que tenham participado de toda a prova.  
Casos omissos serão julgados também por esta comissão.  
Não nos responsabilizamos por motos paradas pela polícia fora do trajeto e na data do evento 03/07, 
principalmente pilotos que andarem em trilhas pela cidade antes desta data, respeitem o organizador e 
todos que colaboram com a prova.  
“Faça jus ao “Piloto de regularidade”, não suba com as motos em calçadas, ou acelere forte em 
praças(este ato incomoda a população), atenção nos estradões, cumprimente as pessoas, estacione 
corretamente respeitando os pedestres e não deixe lixo nos locais;  

 
Mostre que você é piloto com potencial acelerando nas trilhas.  
Contatos da Organização: 35 99843 7881 (Saulo) 31 99202 2300 (Lu), (35) 98805 0345 Elizeu.  
Seja consciente, e boa sorte! 


