
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REGULAMENTO SUPLEMENTAR 

 

 Critérios fundamentais  

1: É dever do piloto e dos membros da equipe respeitar as disposições constantes 

reconhecendo o presente regulamento, estar fisicamente e mentalmente bem para controlar 

suas motocicletas a fim promover sua segurança, dos outros pilotos, dos membros de equipe, 

dos oficiais, dos espectadores e das outras pessoas envolvidas no evento. Manter o mais alto 

espírito esportivo para com seus adversários, antes, durante e após as competições, sob pena 

de eliminação imediata da prova. 

2: Ao se inscrever, o piloto receberá 03 (três) credenciais, sendo uma exclusiva ao uso do 

piloto (sua moto), uma para uso dos mecânicos e chefe de equipe, A cessão e/ou troca, assim 

como o mau uso de credenciais, motivarão sua apreensão e retirada do portador e ainda 

sanções ao piloto, que é o único responsável por sua equipe.  

3: É obrigatório o uso de equipamento completo de segurança em cada treino ou prova 

composto de capacete fechado, óculos, luvas, botas, calça de Cross, camisa de manga 

comprida e colete. 

4:  Durante o evento,o piloto deve sempre tentar ter resultado. Caso contrário, não terá 

permissão para continuar a competição e será responsável por sua penalização.   

5: Todos os pilotos, mecânicos e membros de equipe devem apresentar uma aparência limpa e 

arrumada. 

6: Os pilotos são responsáveis por comparecer a todas as reuniões de instruções aos pilotos e 

estar cientes de toda a informação e orientações dadas. Os membros de equipe são motivados 

a também comparecer às reuniões de instruções aos pilotos. 

7: Chefes de equipe e Mecânicos:  

7.1: O Chefe de Equipe assim como qualquer membro da sua equipe, só poderão transitar pela 

pista, quando não tiver nenhuma atividade de competição ou treinos; em caso de 

descumprimento dessa norma, o piloto principal da sua equipe será punido com 03 (três) 

colocações na prova em questão. 

8: IDADE:  

Para determinação da idade em qualquer uma das classes previstas: Será obrigatória 

apresentação de documento de identidade pelo piloto e assinatura do responsável 

(autorização) para participar do evento. 

 

 

  



9. PROVAS 

Tempo de Duração das Provas  

Categorias  Duração da prova  

Nacional C 2 bateria de 10 minutos + duas volta 

Nacional B 2 bateria de 12 minutos + duas volta 

Nacional A 2 bateria de 15minutos + duas volta 

 

 

  

 10: Utilização obrigatória dos numerais: Number plate, Laterais e Dorsais (camisa/colete) 

1: o piloto poderá no ato da inscrição escrever duas motos pra competir, sendo que a moto 

reserva terá que ter o mesmo numeral da moto titular,  

2: o piloto que não fizer a inscrição da moto reserva não poderá no decorrer da corrida utilizar 

de nenhuma forma outra moto,  podendo ser desclassificado da prova.   

Parágrafo único: É obrigatório usar número de largada dorsal, que deve ser legível, de fácil 

visualização e de material durável. A falta de numerais legíveis acarretará penalizações de 05 

posições no termino da prova. 

11: Em cada lado da pista deve haver uma zona neutra de segurança com pelo menos 4 metros 

de largura para proteção dos pilotos e publico. 

12: Para todas as classes o percurso poderá ser alterado pelo Diretor de Prova. Em caso de o 

traçado ser alterado durante o curso do evento, todos os Pilotos terão a possibilidade de dar, 

no mínimo, 1 (uma) volta de reconhecimento do novo traçado. 

13: Condições de Inscrição: 

 I.  A prova do velo cross do festival da melancia 2022, as inscrições deverão ser feitas 

antecipadamente via pix, chave do pix (CPF 81186924268)- EDUARDO VICTOR DE LIMA ROSAS 

automaticamente enviando o comprovante de pagamento no numero do  

Telefone (95)-98413-9507 Eduardo Victor de lima rosas  

A inscrição será feita até sexta feira dia 23 de setembro o que antecipa a prova. Qualquer 

inscrição realizada após este prazo sofrerá um aumento de 50%.no valor da inscrição, será 

devidamente publicada no respectivo regulamento suplementar, inscrições no dia do evento 

encerrara 15 minutos antes de cada categoria .   

 

14: valor da inscrição  

 A inscrição será um valor de 100 reais, pra todas as categorias  



 Pilotos federados na FEMORR, federação de Motociclismo de Roraima, pagarão o 

valor de 80 reais o valor da inscrição, tendo em vista que esse valor só será valido se o 

pagamento for efetuado na sexta feira dia 23 ate às 19 horas e 00 minuto  

 Pilotos que fizerem o pagamento da inscrição no local do evento pagarão o valor de 

150 reais   

15:LINHA DE LARGADA  

 Serão permitidos, no máximo, 20 (vinte) Pilotos para largar em cada classe. Ficando a critério 

da direção de prova (podendo haver mudanças). 

16. HORÁRIOS DO EVENTO  

O avento será realizado a partir das 8 (oito) horas da manha do dia 24 de setembro, 15 

minutos de tolerância  

17. TREINOS 

 1: Durante os treinos, cada piloto poderá utilizar somente as motocicletas examinadas e 

aprovadas na inspeção técnica sob o seu respectivo nome e número de largada, salvo a 

ocorrência de permissão dada pelo Diretor de Prova por razões específicas, devidamente 

aprovadas. 

2: parque fechado  

Pilotos e suas motos deverão permanecer no parque fechado antes e depois das baterias de 

cada categoria, tendo em vista que será necessária a inspeção das motos, mecânicos deverão 

fazer os ajustes dentro do parque fechado.   

Bandeiras  Significados  

Vermelha agitada Parada obrigatória par todos os pilotos 

Amarela  Perigo pilotar com segurança  

Preta agitada acompanhada de um quadro 
com o número de um piloto 

O referido piloto está desclassificado e 
deverá parar imediatamente no pitlane; 

Verde  Pista livre para a largada da bateria 

Xadrez (Preta e Branca), agitada. Fim de prova ou treino 

 

 

18. PROVAS 

 Tempos de Duração das Provas  

Categorias  Duração da prova  

Nacional C 2 bateria de 10 minutos + duas volta 

Nacional B 2 bateria de 12 minutos + duas volta 

Nacional A 2 bateria de 15minutos + duas volta 

 

19: OFICIAIS  



Assegurar que o evento seja conduzido de acordo com os Regulamentos e o relatar qualquer 

infração à Direção de Prova. 

20. INTERRUPÇÃO DE UMA PROVA  

1: O Diretor de Prova tem o direito, sob sua própria iniciativa, por razões urgentes de 

segurança, ou caso de força maior, paralisar uma prova prematuramente ou cancelar uma 

parte ou todo o evento.   

2: Se uma prova é interrompida até que a segunda volta tenha sido completada uma nova 

largada será realizada imediatamente com o tempo total da prova, sendo a troca de 

motocicleta proibida, pilotos atendidos pelos socorristas, podem voltar a prova de onde 

estiver, se autorizado por estes e de comum acordo. 

3: Os Pilotos reservas podem participar na nova largada se um ou mais participantes estiverem 

inaptos a participarem ou foram excluídos pelo Diretor de Prova.  

4: O Diretor de prova excluirá da nova largada um ou mais pilotos de participarem da nova 

largada, no caso de serem julgados culpados pela paralisação da prova 

21:ASSITÊNCIA EXTERIOR, CORTE DE PERCURSO.  

1: Qualquer assistência externa no percurso é proibida durante o(s) treino(s)  a menos que seja 

efetuado por um Comissário designado pelo organizador para garantir a segurança.  

2: Tomar atalhos no percurso é proibido, 

3: Quando o piloto sair da pista por motivo involuntário, Ele deverá voltar no local mais 

próximo que lhe dê condições e segurança. A violação deste acarretará penalidade com a 

perda 20 segundos. Se o corte de pista for de forma intencional o piloto será desclassificado da 

bateria em questão.  

4: É proibida a ajuda (empurrar a moto), salvo determinação dos Comissários da Prova. A 

violação deste acarretará penalidade com a perda 05 posições. 

22:PROTESTOS E PENALIZAÇÕES 

1: Os protestos contra pilotos, motocicletas e atitude antidesportiva deverão ser feitos por 

escrito pelo Piloto ou Chefe de Equipe (este deverá ter procuração do piloto que deverá ser 

entregue na secretaria de prova) e entregue ao Diretor de Prova, até 30 minutos após a 

bandeirada de chegada do vencedor da prova. 

2: Reclamação contra resultado deve ser apresentada ao Diretor de Prova dentro de 30 

minutos seguintes à divulgação dos resultados.  

3: Todos os protestos devem ser feitos por escrito e ESPECÍFICADOS POR ITEM, acompanhados 

por uma taxa de R$ 200,00 (duzentos reais).  



4: Os protestos serão avaliados pelo diretor de Prova. Em caso de procedência, 50% do valor 

serão devolvidos ao reclamante, e os outros 50% será destinado aos custos com o trabalho, 

caso contrário, reverterá 50% a favor da equipe reclamada. 

 

23. CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS 

1: Os cinco primeiros colocados em cada bateria, deverão se dirigir ao pódio IMEDIATAMENTE 

após o término da bateria, vestidos adequadamente com seus equipamentos utilizados na 

prova, para que não  provoque atraso na premiação. 

2: O piloto que infringir esta regra será penalizado com a perda de 02 pontos na sua 

pontuação, não sendo entregue troféus fora dessa ocasião e perderá o direito a receber 

premiação. 

 

 

24 Troféus 

 1: Os cinco primeiros colocados de cada prova válida deverão ser premiados com troféus no 

pódio. 

2 premiação em espécie, 

Categorias  1°lugar 2°lugar 3°lugar 4°lugar 5°lugar 

Nacional C 1.000 800 500 300 200 

Nacional B 1.000 800 500 300 200 

Nacional A 1.000 800 500 300 200 

  

25. AUTORIDADES DO EVENTO  

1:Desde o início da Vistoria até o início das provas, bem como após as provas até a 

Homologação final dos resultados, o evento está sob a autoridade da direção  de Prova e nesse 

período, o mesmo poderá punir Pilotos, Membros de Equipes, caso seja necessário.  

2: Durante as provas cabe ao Diretor de Prova a autoridade sobre o evento. 

3: Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua publicação e finaliza no dia 25 de 

setembro de 2022, e só poderá ser alterado pela Comissão de organizadora do evento, a 

qualquer tempo se necessário for, ressalvados direitos adquiridos, sendo que qualquer 

alteração ou atualização será obrigatoriamente publicada e divulgada em adendo. 

 26: Este Regulamento foi elaborado e sancionado pela Comissão municipal da direção de 

prova do evento (Velo Cross) de Normandia.  

 



                            

Organizadores do evento: Eduardo Victor de lima rosas / Gerfson G de Alencar Menezes 

 

Equipe de apoio: 

 Stenisson nascimento (canicinho) 

 ANDRÈ LUIZ (PÈ) 

 WENDRIL RAYNER 

 KARLA BARBOSA 

 SAMERSON 

 ERIK 

 HARLEY 

 LAFITE (SUICIDA) 

 MAURO ROTAÇAO  

 YAMILLE MENEZES 

 AIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Normandia ________/_______/_________ 

 

 

 

 

__________________________ 
Gerfson G de Alencar Menezes 

Coordenador da comissão de Velocross 

 


