4ª COPA BORILLI CERRADO DE ENDURO FIM 2020/2021

ADITIVO AO REGULAMENTO GERAL BASICO
Em função da pandemia do Corona Virus que o nosso pais enfrenta, algumas alterações no
regulamento se fazem necessárias para a continuidade da 4ª Copa Borilli Cerrado de Enduro
FIM.
Como todos já sabem, no ano de 2020, apenas duas etapas aconteceram, ambas na cidade de
Patrocinio-MG. E por conta disso, o campeonato não foi devidamente finalizado com a
premiação dos campeões.
O proposito dessa “não finalização” é para fazer jus a primeira mudança: a 4ª Copa Borilli
Cerrado de Enduro FIM 2020 se estenderá ao ano de 2021.
E devido a esse fato, algumas adequações serão feitas no regulamento para 2020/2021. São
elas:
ART.01- DISPOSIÇÕES GERAIS:
E. Caso a situação da pandemia já tenha sido sanada e os órgãos competentes autorizem a
realização da festa de premiação dos pilotos logo após a ultima etapa, seguiremos conforme já
mencionado no REGULAMENTO OFICIAL DA 4ª COPA BORILLI CERRADO DE ENDURO
FIM 2020. Caso não seja autorizada a realização da festa de premiação, a verba destinada a
essa festa será mantida no caixa e será decidido posteriormente como ela será revertida em
favor dos pilotos.
ART.03 - PONTUAÇÃO PARA O CAMPEONATO:
C. Haverá descarte de 2 (duas) etapas, participada ou não, em todas as categorias, sendo que
a ultima etapa não poderá ser descartada.
ART.07 - INSCRIÇÕES:
B. O valor da inscrição será de R$ 130,00 para as inscrições feitas através do site e pagas até
a quarta-feira que antecede o evento, e de R$ 150,00 para as inscrições feitas pelo site e
pagas após a data limite ou no dia do evento. Não serão feitas inscrições no dia do evento;
ART.21 – CALENDARIO
– 01 de Março de 2020 – Patrocínio – Realizada
– 28 de Novembro de 2020 – Patrocinio – Realizada
– 11 de Abril de 2021 – Tabocas
– 23 de Maio de 2021 – Monte Carmelo
– 18 de Julho de 2021 – São Gotardo
– 19 de Setembro de 2021 – Patos de Minas
– 21 de Novembro de 2021 – Uberlândia
Obs.: o calendário ainda poderá sofrer alterações caso a prefeitura da cidade não autorize a
realização do evento ou ainda, se os casos de Covid na região não forem favoráveis a
realização da prova. E caso isso aconteça, um novo comunicado será emitido.

Além das mudanças no regulamento, algumas exigências serão feitas, tais como:
1. Por se tratar de um esporte que envolve pilotoXmotocicleta, a presença de publico não
é essencial para que o evento aconteça. Por este motivo, para garantir a segurança de
todos os envolvidos, o evento será fechado ao publico.
2. Para participar do evento, será necessário que o piloto faça sua inscrição através do
site www.copacerradoendurofim.com.br . Não serão feitas inscrições presenciais no
local do evento.

3. Cada piloto poderá levar apenas 01 (um) acompanhante, que será o seu apoio durante
o período da prova.
4. Os participantes (pilotos e apoios) poderão montar suas tendas, sombrites ou
motohome paralelos a rua, com distancia de no mínimo 2 metros de uma equipe para
outra.
5. A equipe organizadora contará com a participação de 20 pessoas, sendo eles: 2
diretores de prova, 7 profissionais da equipe de apuração dos resultados, 1 fiscal de
prova e 10 ajudantes. Destes, apenas os 2 diretores de prova e os 7 membros da
equipe de apuração dos resultados ficarão na secretaria de prova. Os demais ficarão
espalhados por todo o trajeto da prova.
6. O parque fechado, local onde os pilotos farão a largada, terá a presença apenas do
piloto e do diretor de prova que fará a largada.
7. Não será oferecida nenhuma estrutura de bar ou restaurante. Cada participante será
responsável por sua própria alimentação.
8. Serão permitidas a presença de membros da imprensa, como fotógrafos, jornalistas e
câmeras para que a divulgação do evento seja feita através dos meios digitais. Estes
serão previamente cadastrados para tal função.
9. Será obrigatório o uso de mascaras durante todo o período do evento, exceto o piloto
enquanto estiver usando capacete.
10. O distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas será observado e exigido
pelos membros da organização do evento.
11. Será exigido de todos os envolvidos no evento um teste negativo de COVID-19 feito
com no máximo 15 dias anteriores a data do evento.
12. Será obrigatório a aferição da temperatura corporal de todos os envolvidos no evento.
13. Serão oferecidos em pontos estratégicos o álcool em gel, inclusive na secretaria de
prova.

Os demais artigos do regulamento permanecem os mesmos já divulgados no REGULAMENTO
OFICIAL DA 4ª COPA BORILLI CERRADO DE ENDURO FIM 2020.
Nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos e contamos com a colaboração de
todos.
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