
REGULAMENTO HARD ROCK ENDURO GARRA TRILHA 

 

O “HARD ENDURO GARRA TRILHA” é uma competição 

organizada pela equipe Garra Trilha e será realizada em 

Guarapuava/PR e acontecerá no dia 08 de fevereiro de 2020. 

Os competidores serão divididos em 4 categorias GOLD, SILVER, 

DUPLAS e BRONZE, cada piloto é responsável pela sua inscrição na 

categoria em que lhe couber melhor. Sendo GOLD: para pilotos mais 

experientes com técnicas de média à avançada, SILVER: para pilotos 

menos experientes, porém com técnicas básicas de enduro e a 

categoria DUPLAS e BRONZE para pilotos iniciantes.  

Trajeto: Haverá 3 trajetos distintos, sendo um trajeto para a GOLD 

com maior dificuldade, outro para as categorias SILVER e DUPLAS com 

menor dificuldade e um terceiro trajeto para a categoria BRONZE de 

menor dificuldade ainda. 

Para participar da prova, os pilotos podem utilizar motocicletas 

de qualquer cilindrada (nacionais ou importadas) off-road com 

autonomia mínima de 60 quilômetros. 

Em determinados pontos, fiscais colocados pela organização 

farão o registro de eventuais irregularidades praticadas pelos pilotos, 

especialmente quando este passar por um caminho diferente do que 

foi determinado para a prova e respectiva categoria, sujeito a 

desclassificação. Por exemplo um piloto da GOLD passar pelo trajeto de 

SILVER e vice e versa. 

Por motivos de segurança, cada piloto deve estar devidamente 

equipado, obrigatoriamente com o capacete e ferramentas básicas para 

manutenção imediatas. 

 

Controle de tempo, Controle de roteiro e Cronometragem: 

Cada piloto receberá uma CARTELA a qual o próprio piloto 

deverá apresentar para a organização no inicio do trecho 

cronometrado, nos Check points (postos de controle de roteiro) e no 

final da etapa. 



A cartela é pessoal, e de responsabilidade do piloto, a perda ou 

extravio da mesma acarretará desclassificação imediata. 

 

Da prova: 

Prólogo: Para a definição da ordem de largada, haverá um 

prólogo classificatório: uma volta cronometrada (sem 

reconhecimento) de aproximadamente 2Km, para todos os 

competidores, tal classificação definirá a ordem de largada. Atenção, na 

categoria DUPLAS, apenas 1 piloto participará do prólogo, sendo este 

escolhido pela própria dupla. 

Especial (SS1): Após o Prólogo, os pilotos deverão se deslocar 

para a largada da especial, onde de lá largarão de 01 minuto em 01 

minuto de acordo com a classificação do prólogo. 

A prova consiste de uma especial de aproximadamente 30 Km, 

onde o piloto que completar o percurso em menor tempo será o 

ganhador da prova, uma vez que para a tomada de tempo será da 

seguinte forma: a largada do piloto “x” foi às 11:00 hr e o mesmo 

terminou a volta as 13:30 hr, logo seu tempo total é de 02:30 hr. Não 

haverá áreas neutralizadas, nem zona de abastecimento, uma vez dada 

a largada o relógio só será paralisado no final da prova. 

Tempo Máximo: O piloto deverá cumprir a especial dentro de 

um tempo máximo estabelecido pela organização, o piloto que 

extrapolar o tempo máximo será automaticamente desclassificado. O 

tempo máximo será definido no dia do evento antes da largada. 

Check Points: Para controle do roteiro o piloto deverá passar 

por pontos obrigatórios definidos pela organização, em cada ponto 

obrigatório, ou check point, o piloto deverá apresentar a sua cartela e 

coletar o “visto” da organização. Caso o piloto não passe por algum 

check point, este será automaticamente desclassificado. 

O trajeto será visivelmente demarcado por “bumps” e placas, 

sendo GOLD - SILVER/DUPLAS – BRONZE. 

 



Das Inscrições 

Os competidores devem fazer suas inscrições até o dia 07 de fevereiro 

até as 12:00:00 de pelo site www.garratrilha.com.br selecionando 

apenas uma das categorias GOLD, SILVER ou DUPLA. 

A taxa de inscrição é de R$ 120,00que deverão ser depositados na 

conta descrita a seguir: 

Banco: Banco do Brasil (001) 
Agência: 0299-2 
CONTA CORRENTE: 55634-3 
CNPJ: 79.262.275/0001-53 
Nome: LOBÃO MOTO CLUBE DE GUARAPUAVA 
 
Por este valor, cada piloto terá direito: 

 Direito de participar da prova; 

 01 Jantar; 

 Troféus aos cinco melhores colocados de cada categoria; 

O número do piloto será entregue após a realização do prólogo de 

acordo com sua classificação 

Equipamentos e Segurança 

Por questões de segurança, recomendamos que os competidores 

carreguem consigo o tempo todo os seguintes materiais: 

 Mochila de hidratação devidamente abastecida. 

 1 kit de ferramentas para reparos básicos. 

Em caso de acidente, estimamos que o tempo da organização 

chegue em no máximo 30 minutos no local do acidente, mas por causa 

da dificuldade do terreno e das condições climáticas, o tempo máximo 

prometido é de 2,5 horas até o hospital mais próximo. 

É aconselhável que o competidor tenha seguro de saúde com a 

cobertura para eventos de esportes à motor. 

A organização aconselha o uso completo de equipamentos de 

proteção para o piloto. 



Validação 

O vencedor da prova será aquele que cruzar a linha de chegada e 

com o menor tempo de prova, percorrendo em totalidade o caminho 

proposto pela organização. 

A organização se reserva no direito de desclassificar qualquer 

piloto em caso de comportamento desrespeitoso no percurso. 

Os organizadores irão informar o “tempo máximo” de prova no 

briefing, no dia do evento. Esta comunicação também pode acontecer 

de forma impressa, no local do briefing, e impressa na cartela. 

Ao exceder o tempo limite de prova será pedido que o piloto 

abandone o percurso em um ponto de controle e será redirecionado 

para a linha de chegada. 

Se você abandonar o percurso em um trecho que não haja a 

presença dos fiscais antes da chegada siga as instruções passadas no 

local. Você deve apresentar sua moto na chegada assim que estiver de 

volta. 

Se o organizador / Diretor de Prova decidir que um setor da pista 

ficou intransponível por motivos climáticos, de fila ou qualquer outro 

fator fora de seu controle, ou se o tempo máximo de prova não puder 

mais ser alcançado, a organização se reserva no direito de cortar o 

trajeto intransponível. 

 

Organizadores, Contato: 

Os organizadores são: 

Gilberto Abramoski (42) 9.9934-0011 WhatsAPP 


