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Pioneiro no País na disputa de Enduro MTB em abrangência nacional, o Brasil Enduro Series
abre o período de inscrições para a segunda de quatro etapas da temporada, em Pomerode
(SC), de 17       a 21 de junho. Com um número recorde de vagas, total de 450, a prova será
válida também pelo Montenbaik Enduro Latam Series 2015, com abertura em 1º de abril, na
Argentina, e encerramento no Chile, em 29 de novembro.

  

Diferentemente das demais etapas, em Pomerode as inscrições têm preço fixo, em qualquer
que seja o período de inscrição. O valor é de 150 dólares, com a moeda norte-americana
fixada em R$ 3,00, ou seja, R$ 450,00 para os brasileiros. Além da inscrição, o atleta terá de
alugar também o chip de cronometragem, ao custo de 10 dólares, ou R$ 30,00. Este chip será
usado apenas nesta etapa do BES. Portando, vale lembrar que o aluguel do chip não é
cheque-calção e sim parte do valor da inscrição e deve ser devolvido após a prova. O valor da
calção será de 80 dólares, ou R$ 240,00.

  

Para o campeonato nacional, serão consideradas as oito tradicionais categorias: pro, expert,
máster 1, 2 e 3, sênior, amador e feminina. Além destas, outras dez fazem parte do Latam
Series. A Enduro 1 contará com open, feminino open (mais de 18 anos), super expert (19 a 29
anos), júnior (13 a 18 anos), máster A (30 a 39 anos) e máster B (mais de 40 anos). As
categorias Enduro 2 correm uma Especial a menos em relação à Enduro 1: promocional (19 a
29 anos); promocional máster A (30 a 39 anos); promocional máster B (40 a 49 anos); e
promocional máster C (mais de 50 anos).

  

Após a segunda etapa, contando pontos para o ranking do Brasil Enduro Series e também para
o Montenbaik Enduro Latam Series, em Pomerode (SC), outras duas provas serão realizadas
pelo circuito nacional, que teve início em Nova Lima (MG). Em 15 e 16 de agosto, Urubici (SC)
receberá a o circuito que será finalizado em Itaipava (RJ), nos dias 31 de outubro e 1º de
novembro.
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