FCM - Federação Catarinense de Motociclismo
REGULAMENTO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE REGULARIDADE 2004
OBJETIVO
1. Este regulamento destina-se ao Campeonato Catarinense de Regularidade 2004, e tem como
base o regulamento de campeonato brasileiro de regularidade 2004, salvo as seguintes alterações:
2. A FCM fará realizar no ano de 2004, o Campeonato Catarinense de Regularidade,que será
disputado em 7 provas, sendo 2 etapas cada prova.
PROVAS
4. Serão válidas pelo Campeonato Catarinense de Regularidade, as competições indicadas pela
FCM e realizadas em SC.
4.1.5 A apuração do resultado de cada prova deverá ser, obrigatoriamente, informatizada com
sistema homologado pela FCM.
4.2 O Campeonato Catarinense de Regularidade 2004, somente será considerado concluído após a
realização de, no mínimo 12(doze) etapas.
4.4 Cada prova deverá ser disputado em um único dia, dividida em 2(duas) etapas.
4.5 A prova de Braço do Norte, também será válida pelo Campeonato Brasileiro será disputada em 2
(dois) dias sendo cada dia uma etapa do Catarinense
CATEGORIAS
5.1 Todas as provas serão disputadas em 6(seis) categorias: MASTER, SENIOR,OVER 35, OVER
45, JUNIOR E NOVATOS.
5.2 O clube organizador da prova poderá instituir uma categoria extra que se chamará CIDADE, em
que poderão participar pilotos não filiados, mas que sejam residentes na cidade sede.
GRADUAÇÃO
6.3 A categoria Over 35 e Over 45 serão constituídas pelos pilotos maiores de 35 e 45 anos
respectivamente, completados antes do início do campeonato.
INSCRIÇÃO
7.1 Todo piloto filiado a FCM inscrito na prova pontuará automaticamente.
7.2 O clube organizador da prova cobrará a título de inscrição o valor máximo de R$35,00 prova,
exceto quando se tratar de prova do Brasileiro, sendo proibido agregar produtos ou quaisquer outras
coisas que agreguem valor a inscrição. Para a categoria Cidade sugere-se a cobrança de um valor
maior que as demais categorias.
CONSTITUIÇÃO DA PROVA
14.5 Cada etapa da prova deverá ter no mínimo 60 km de extensão.
CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO
20.7 O critério de descartes será N-2 etapas, sendo 2(duas) da cidade sede ou cidade mais próxima
20.8 Sem efeito.
20.9 Sem efeito.
DEVERES DA ORGANIZAÇÃO
22.10 O clube organizador além do Diretor de Prova, deverá definir também um Diretor de
Cronometragem, que será responsável por acompanhar os trabalhos de apuração.
22.11 O clube organizador deverá fornecer planilha de APOIO, com indicação quilométrica, horário
de chegada do primeiro competidor, e tempo de permanencia, de cada categoria.

PENALIZAÇÕES
23. O clube que não cumprir com os deveres estabelecidos no regulamento da CBM e deste,
poderão sofrer penalizações pecuniarias no valor de uma inscrição para cada ítem não realizado, até
a anulação da prova e conseqüente perda do direito de realizar prova válida pelo Camp. Catarinense,
no(s) ano(s) seguinte(s).
PREMIAÇÃO
25. Serão conferidos troféus para no mínimo 10(dez) primeiros colocados de cada categoria, exceto
para a categoria Over 35 e Over 45 que serão 5 (cinco).
DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 A apuração dos resultados será acompanhada pelo representante da comissão de enduro da
FCM
27.2 Todas as provas serão supervisionadas por um comissário nomeado pela FCM, e a este será
facili- tado o acesso a todos os detalhes da Organização da Prova.
27.4 Os casos dúbios, não previstos, as dúvidas, incorreções e divergências na interpretação do
presen- te regulamento serão decididos pelo comissário da FCM, pelo Diretor de Prova e pelo
representante do Clube organizador.
CALENDÁRIO/2004
Etapas

Local

Data

1ª/2ª

Joinville

13/14 de Março

3ª/4ª

São Bento do Sul

01/02 de Maio

5ª/6ª

Braço do Norte (Bras.)

26/27 de Junho

7ª/8ª

Curitibanos

21/22 de Agosto

9ª/10ª

Caçador

11/12 de
Setembro

11ª/12ª

Gravatal

16/17 de Outubro

13ª/14ª

Lages

20/21 de
Novembro
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