
COPA DALBA DE ENDURO FIM 2016 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

SEGUNDA  ETAPA ENDURO FIM  COPA DALBA 2016 

*ORGANIZAÇÃO TRAIL CLUBE  NÓIS LAMA  - PR 

REGULAMENTO SUPLEMENTAR 

Local do Evento: PRUDENTÓPOLIS ,RECANTO RICKLI 

Data do evento dia: 29/05/2016 DOMINGO 

Inscrições: www.tcer.com.br. ANTECIPADO R$ 100.00, até as 15:00 horas do dia 27 de maio 
2016,pagamento feito por depósito bancário (Banco do hsbc – Ag. 0382 CONTA 00058-05  cpf 
726,870,969-20 em caixa atendimento pessoal ou transferência bancária. Inscrições no dia da 
prova serão no valor de R$ 120,00 - pagamento somente na secretaria no local da  prova , 

OBS: As fichas de inscrição deverão ser devidamente assinadas, somente pelo piloto, antes 
da entrega do numeral e GPS. 

Autoridades de Prova 

Membros do Juri: Felipe Azevedo 

Diretor de Prova: CARLOS MACIEL PACHECO 

Diretor de Segurança:FAUSTO PACHECO 

Diretor Adjunto: CRISTIANO DA CRUZ 

Diretor Secretário: MARA CRISTIANE PACHECO 

 

Categorias para a etapa 
- ENDURO 1 - motos 2 t até 150 cc e 4 t até 250 cc. 
- ENDURO 2 - motos  2 t acima de 151 cc e 4 t acima de 251 cc. 
-ENDURO 35- Para Pilotos acima de 35 anos (completados no ano) independente de moto ou 
cilindrada. 
- ENDURO 45- Para pilotos acima de 45 anos ( completados no ano ) independente de moto 
ou cilindrada. 
- ENDURO 4- motos nacionais ( força livre ) – exceto DR 400 
- ENDURO 5- Duplas, independente de moto ou cilindrada. 
-ENDURO 6 A- Estreante especial ,Não haverá ranking da copa dalba. 
- ENDURO 6 B- estreante Nacional , Näo haverá ranking da copa dalba. 
 
OBS: para a categoria duplas as motos terão numeral diferente, largarão juntas e será somado os 
tempos tempo da dupla, sendo Obrigatório uso de GPS em local fixado no guidão da moto bem 
visível – sujeito a fiscalização e desclassificação. 
 
Obs: todos os gps será  obrigatório a fixação no guidão da moto ,todo piloto terá que levar 
fita transparente para fixação do gps,sujeito a desclacificação. 
 
 
*Premiação: Troféus para os 05 primeiros colocados de cada categoria.  
 
*TROFEU LEBRÃO. 
 
 

 
Briefing Técnico: DOMINGO 9,45 HORAS 



 

Vistoria Técnica: domingo  a partir das 9 horas no local da largada. 
 

Itens a serem vistoriados: Equipamentos de segurança do piloto e enquadramento da moto na 
categoria. 
 
Configuração da Prova 
  
* Horário de largada do 1º piloto: 10:00 horas 
* As motos deverão estar no parque fechado obrigatoriamente 10 minutos antes do horário de   
  largada. 
* O limite de largada para a volta de reconhecimento será até a largada da 1ª moto da 1ª volta  
  válida. 
* Os trechos especiais e/ou deslocamentos poderão ser alterados sem prévio aviso devido 
condições climáticas. 
 
 
 
 
* Extensão de prova:12,600.000 km com deslocamento.  
 
*PROVA COM 2 CH. 
   
 
   - 1ª especial com 3,000  km. 
   - 2ª especial com 3.000 km. 
   - 3ª especial com 2,000 km. 
  - 4  especial com 1,600 km. 
   -05 especial com 2,500 km. 
 

 * A apuração da prova será por GPS e cada piloto receberá no ato da inscrição 02 aparelhos 
mediante assinatura de Nota Promissória no valor de R$ 800,00 como caução, os quais deverão ser 
devolvidos na organização da prova no prazo máximo de 30 minutos após o encerramento da sua 
última especial, sob pena de desclassificação. 

 

Supervisão: FPRM – Federação Paranaense de Motociclismo. 

Promoção: TCER – Trail Clube Entre Rios 

Organizaçao Trail Clube  NÒIS NA  LAMA 

 

Maiores informações:  
 
*CARLAO PACHECO FONE 42-9918-7654 LIGAR NESSE SEMPRE ESTA COM ELE. 
 
*CARLAO PACHECO WASTSAPP  42 9974-7632  
 
 
*PREMIAÇAO RESTAURANTE RECANTO RICKLI 
 
*HAVERÁ ALMOÇO E LANCHES NO LOCAL. 
 


