
REGULAMENTO TÉCNICO
 
 

CATEGORIA 250/300CC - STOCK 

O Regulamento técnico específico de cada categoria se sobrepõe ao texto do

Regulamento Técnico Geral. 

Esta categoria é aberta para qualquer motocicleta entre 249cc e 301cc (Respeitando a

cilindrada original do modelo que será inscrito), originalmente fabricadas para uso em

vias públicas. 

A Organização se reserva o direito de vistoriar a qualquer momento os itens

abaixo, a fim de apurar qualquer indício de irregularidade.

PREPARAÇÃO 

A preparação para esta categoria é restrita, essencialmente original. Todos os itens que

não estejam aqui explicitamente mencionados devem, obrigatoriamente, ser mantidos

originais como saem de fábrica, não cabendo nenhuma interpretação deturpada

deste item, tão pouco, nenhuma alte

item. 

As motos devem ser “stock”, ou seja, originais. Sem qualquer preparação ou alteração

que interfiram no desempenho do motor original.

Lembrando que ainda assim, eventuais impasses serão avaliados e eventualmente

julgados por uma comissão formada pelos Comissários Técnicos da Prova.

MOTOR - Seus complementos e ramificações

A preparação do motor é totalmente restrita, proibida, fica limita

QUALQUER moto que tenha originalmente até 256cc a potencia em 31HP na

roda e para QUALQUER moto que tenha originalmente até 300cc a potencia de

39HP na roda sem tolerância, que deverá ser aferida em Dinamômetro da
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O Regulamento técnico específico de cada categoria se sobrepõe ao texto do 
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A Organização se reserva o direito de vistoriar a qualquer momento os itens 
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originais como saem de fábrica, não cabendo nenhuma interpretação deturpada
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Seus complementos e ramificações 

A preparação do motor é totalmente restrita, proibida, fica limitado para 

QUALQUER moto que tenha originalmente até 256cc a potencia em 31HP na 

roda e para QUALQUER moto que tenha originalmente até 300cc a potencia de

39HP na roda sem tolerância, que deverá ser aferida em Dinamômetro da 
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do modelo que será inscrito), originalmente fabricadas para uso em 
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Lembrando que ainda assim, eventuais impasses serão avaliados e eventualmente 
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REGULAMENTO TÉCNICO
 
Organização. 

a. Comandos de Válvulas - Originais, porém podem ser reposicionados, desde

que não se altere a coroa do comando original, não desgaste, usine, retifique

ou realize alterações com o intuito de alterar o ângulo.

b. Ângulos de Válvula – Originais

c. Cabeçote, Dutos e demais -

d. Juntas - Originais e Virabrequim 

f. Carcaça do Motor - Original

g. Velas - Originais 

h. Óleo do Motor - livre 

i. Pistão - Original 

j. Embreagem – Original 

k. Corpo e Modulo de Injeção 

todo o restante do conjunto composto por bicos, pressão, bomba de gasolina,

e todos itens não relacionados aqui mas os quais fazem parte do conjunto.

l. Filtro de Ar - A caixa do filtro de ar deve ser obrigatoriamente mantida. Não

podendo ser retirada, assim como o elemento filtrante deve permanecer no

local, podendo ser substituído por similar.

Obs. 1: Nenhum item pode ser tratado, polido, balanceado, equalizado, ou

sofrer qualquer trabalho ou modificação.

Obs. 2: Carcaças que tenham sido alteradas no passado para receber

pistões maiores, 0.50, p o r e xe m p lo , ou outras medidas, e que

retrocederam o pistão ao tamanho original não estarão fora do regulamento.

Ficando absolutamente claro e compreendido que
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Originais, porém podem ser reposicionados, desde

que não se altere a coroa do comando original, não desgaste, usine, retifique 

ou realize alterações com o intuito de alterar o ângulo. 

Originais 

- Originais sem tolerância 

Virabrequim - Original 

Original 

k. Corpo e Modulo de Injeção - ECU deve ser mantida original, assim como 

todo o restante do conjunto composto por bicos, pressão, bomba de gasolina,

e todos itens não relacionados aqui mas os quais fazem parte do conjunto. 

A caixa do filtro de ar deve ser obrigatoriamente mantida. Não

ada, assim como o elemento filtrante deve permanecer no 

local, podendo ser substituído por similar. 

Obs. 1: Nenhum item pode ser tratado, polido, balanceado, equalizado, ou 

sofrer qualquer trabalho ou modificação. 

Obs. 2: Carcaças que tenham sido alteradas no passado para receber 

pistões maiores, 0.50, p o r e xe m p lo , ou outras medidas, e que 

retrocederam o pistão ao tamanho original não estarão fora do regulamento.

Ficando absolutamente claro e compreendido que esse aspecto não tem 
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Originais, porém podem ser reposicionados, desde 

 

todo o restante do conjunto composto por bicos, pressão, bomba de gasolina, 

A caixa do filtro de ar deve ser obrigatoriamente mantida. Não 

 

retrocederam o pistão ao tamanho original não estarão fora do regulamento. 
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correlação alguma com blocos e cabeçotes rebaixados ou plainados,

procedimentos e praticadas totalmente proibidas e absolutamente sem

tolerâncias. 

PARTES 

a) SISTEMA DE FREIOS 

O sistema de freios deve ser mantido original. Apenas a sub

(ou flexíveis) será permitida. 

b) SUSPENSÃO 

Todo o conjunto de suspensões deve ser mantido original, obrigatoriamente. Sem

acoplamento de sistemas, pecas e formas de interferência em seu

funcionamento. Somente seu preparo interno é liv

viscosidade do óleo, calços, mantendo

o modelo de funcionamento interno. A substituição completa do cartucho interno é

proibida.c) SISTEMA DE ESCAPE

O sistema de escape está liberado pa

ficando a cargo de o piloto optar pelo conjunto que melhor lhe servir.

d)GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Não é permitida a instalação de um modulo gerenciador de combustível

(Power Commander, Rapid Bike ou Similar

deve estar em funcionamento na moto. Assim como a troca da ECU por outra 

através da contrafação inclusive da aparência é absolutamente vetada.

Obs.: A Organização das 200MILHAS SULMERJ/BR 

o direito de durante o final de semana de prova, substituir aleatoriamente

as ECU's das motos entre si, sem aviso prévio, com a reposição da ECU
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correlação alguma com blocos e cabeçotes rebaixados ou plainados, 

procedimentos e praticadas totalmente proibidas e absolutamente sem 

O sistema de freios deve ser mantido original. Apenas a substituição das linhas

 

Todo o conjunto de suspensões deve ser mantido original, obrigatoriamente. Sem

acoplamento de sistemas, pecas e formas de interferência em seu 

funcionamento. Somente seu preparo interno é livre, através da alteração da 

viscosidade do óleo, calços, mantendo-se as características externas originais e

o modelo de funcionamento interno. A substituição completa do cartucho interno é

proibida.c) SISTEMA DE ESCAPE 

O sistema de escape está liberado para a troca desde o coletor de até a ponteira,

ficando a cargo de o piloto optar pelo conjunto que melhor lhe servir. 

d)GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL 

Não é permitida a instalação de um modulo gerenciador de combustível 

(Power Commander, Rapid Bike ou Similares). Nada além da ECU original 

deve estar em funcionamento na moto. Assim como a troca da ECU por outra 

através da contrafação inclusive da aparência é absolutamente vetada. 

Obs.: A Organização das 200MILHAS SULMERJ/BR – 3ª Edição, se reserva 

durante o final de semana de prova, substituir aleatoriamente 

as ECU's das motos entre si, sem aviso prévio, com a reposição da ECU 
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stituição das linhas 

Todo o conjunto de suspensões deve ser mantido original, obrigatoriamente. Sem 

 

se as características externas originais e 

o modelo de funcionamento interno. A substituição completa do cartucho interno é 

ra a troca desde o coletor de até a ponteira, 

deve estar em funcionamento na moto. Assim como a troca da ECU por outra  
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original ao final da prova. 

e) ELEMENTO DE FILTRAGEM DE AR

Fica permitida a substituição do filtro de ar original por similar.

f) CARENAGEM 

O conjunto de carenagem pode se substituída por carenagem Racing.

g) NUMERAL 

Deverá estar visível em, no mínimo, duas partes da moto. Um conjunto de

numerais na carenagem frontal e outro conjunto na carenagem traseira. Serão

vistoriados Comissão Técnica.

h) BOLHA 

A bolha poderá ser alterada por qualquer modelo 100% transparente.

i) RODAS 

As rodas devem ser mantidas originais.

j) PEDALEIRAS 

A escolha das pedaleiras é livre.

k) MANOPLAS / MANETES 

 O conjunto de manoplas e manetes é livre.l) PUNHO

O punho, seu curso e demais características podem ser alterados.

m) RELAÇÃO 

O conjunto de relação coroa, corrente e pinhão é livre. Cabe ao piloto a

escolha por marca, tamanho e modelo de

n) GUIDÃO E MESA 

A mesa deve ser mantida original e o semi

OUTROS ITENS RELEVANTES 
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e) ELEMENTO DE FILTRAGEM DE AR 

Fica permitida a substituição do filtro de ar original por similar. 

O conjunto de carenagem pode se substituída por carenagem Racing. 

Deverá estar visível em, no mínimo, duas partes da moto. Um conjunto de 

tal e outro conjunto na carenagem traseira. Serão

vistoriados Comissão Técnica. 

A bolha poderá ser alterada por qualquer modelo 100% transparente. 

As rodas devem ser mantidas originais. 

A escolha das pedaleiras é livre. 

O conjunto de manoplas e manetes é livre.l) PUNHO 

O punho, seu curso e demais características podem ser alterados. 

O conjunto de relação coroa, corrente e pinhão é livre. Cabe ao piloto a 

escolha por marca, tamanho e modelo desde que o passo seja mantido 520. 

A mesa deve ser mantida original e o semi-guidão pode ser alterado por Racing.

 

 
200 MILHAS ENDIRANCE LONDRINA/PR - 2014 

tal e outro conjunto na carenagem traseira. Serão 

 

guidão pode ser alterado por Racing. 
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a. Sistema Elétrico - Totalmente original, sem alterações no chicote. Somente é

permitida a retirada de itens como setas, buzinas, lanternas, comandos de

luzes. 

b. Corta Corrente - Seu uso obrigatório, porem pode ser substituído por sistema

similar. 

c. Combustível - Até a instituição de um fornecedor único o uso é livre, desde que

somente gasolina comprada em postos de atendimento comum dentro das

especificações da ANP. 

d. O suporte do cavalete pode ser cortado do chassi, não caracterizando

descumprimento de regulamento. Apenas esse item do chassi pode ser

alterado em razão do risco de toque com o chão, piso, asfalto. Ressalta

que poder não significa ser obrigado.

PNEUS 

a. Serão permitidos somente pneus homologados e comprados no evento;

b. Serão usados pneus de modelos e medidas indicadas pela Organização.

c. Será obrigatória a compra de 01 par dos pneus de modelo fornecido pela

Organização. 

d. Cada piloto somente poderá participar das atividades, uma vez superada a

vistoria técnica de segurança, a qual entre outros itens observará as

condições dos pneus e sua devida homologação e

e. Todos os pneus utilizados no evento obrigatoriamente terão que ser

adquiridos junto a Organização;f. O Piloto portador de pneus comprados fora do evento será 

impedido de entrar 

em pista. 

ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA
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Totalmente original, sem alterações no chicote. Somente é

e itens como setas, buzinas, lanternas, comandos de 

Seu uso obrigatório, porem pode ser substituído por sistema

Até a instituição de um fornecedor único o uso é livre, desde que

somente gasolina comprada em postos de atendimento comum dentro das 

d. O suporte do cavalete pode ser cortado do chassi, não caracterizando 

descumprimento de regulamento. Apenas esse item do chassi pode ser 

de toque com o chão, piso, asfalto. Ressalta-se 
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a. Serão permitidos somente pneus homologados e comprados no evento; 

b. Serão usados pneus de modelos e medidas indicadas pela Organização. 

ompra de 01 par dos pneus de modelo fornecido pela 

d. Cada piloto somente poderá participar das atividades, uma vez superada a 

vistoria técnica de segurança, a qual entre outros itens observará as 

condições dos pneus e sua devida homologação e marcação; 

e. Todos os pneus utilizados no evento obrigatoriamente terão que ser 

adquiridos junto a Organização;f. O Piloto portador de pneus comprados fora do evento será 

ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA 
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Totalmente original, sem alterações no chicote. Somente é 

Seu uso obrigatório, porem pode ser substituído por sistema 

Até a instituição de um fornecedor único o uso é livre, desde que 

 

adquiridos junto a Organização;f. O Piloto portador de pneus comprados fora do evento será 
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Por razões de segurança do part

devem atender as seguintes exigências e adequações técnicas;

a. Bujão e Filtro de óleo lacrados;

b. Tampa do óleo lacrado; 

c. Numerais visíveis e em destaque em relação à cor da moto;

d. Radiador somente com água;

e. Spoiler fechado; 

f. Batente da mesa (limitador de esterço);

g. Espelhos retrovisores removidos;

h. Manutenção da Tampa do Pinhão obrigatória, apenas seu desgaste a fim de

permitir o encaixe de certas pedaleiras fica permitido. A remoção da tampa é

proibida; 

i. Setas, luz de freio e farol isolados com fita espessa (do tipo Silver Tape) para

evitar estilhaços. 

ADESIVOS 

Todas as motocicletas da categoria ficam obrigadas a usar os adesivos que forem 

fornecidos pela Organização. 

Estes deverão ser colocados nas duas laterais dos para

laterais da carenagem e nas duas laterais da balança.

Em caso de recusa do piloto, fica o mesmo obrigado a uma multa de R$300,00.

TANQUES DE COMBUSTÍVEL 

a) A tampa do tanque de combustível pode ser

vedação; 

b) Não é permitido uso de respiros no tanque que não os originais homologados pelo
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Por razões de segurança do participante e dos demais pilotos, todas as motos

devem atender as seguintes exigências e adequações técnicas; 

a. Bujão e Filtro de óleo lacrados; 

c. Numerais visíveis e em destaque em relação à cor da moto; 

ua; 

f. Batente da mesa (limitador de esterço); 

g. Espelhos retrovisores removidos; 

h. Manutenção da Tampa do Pinhão obrigatória, apenas seu desgaste a fim de

permitir o encaixe de certas pedaleiras fica permitido. A remoção da tampa é 

i. Setas, luz de freio e farol isolados com fita espessa (do tipo Silver Tape) para

Todas as motocicletas da categoria ficam obrigadas a usar os adesivos que forem 

 

dos nas duas laterais dos para-lamas dianteiros, nas duas 

laterais da carenagem e nas duas laterais da balança. 

Em caso de recusa do piloto, fica o mesmo obrigado a uma multa de R$300,00.

 

a) A tampa do tanque de combustível pode ser substituída por modelo que garanta 

b) Não é permitido uso de respiros no tanque que não os originais homologados pelo
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icipante e dos demais pilotos, todas as motos 

h. Manutenção da Tampa do Pinhão obrigatória, apenas seu desgaste a fim de 

 

i. Setas, luz de freio e farol isolados com fita espessa (do tipo Silver Tape) para 

Todas as motocicletas da categoria ficam obrigadas a usar os adesivos que forem  

lamas dianteiros, nas duas  

Em caso de recusa do piloto, fica o mesmo obrigado a uma multa de R$300,00. 

substituída por modelo que garanta  

b) Não é permitido uso de respiros no tanque que não os originais homologados pelo 
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fabricante; 

c) O tanque deverá ter a capacidade homologada anteriormente pelo fabricante enão poderá 

sofrer alterações em sua capacidade.

CARTER E TAMPAS DO MOTOR

a) Tampas do motor obrigatoriamente devem permanecer originais;

b) Tampas do motor expostas podem ser protegidas por capas protetoras que

reproduzam o formato original da parte coberta, A fixação das referidas

proteções será feita no mínimo em dois pontos por parafusos travados com 

arame; 

c) Bujões, tampas de abastecimento de óleos, filtros de óleo externos assim como

todos os parafusos de fixação dos circuitos externos de lubrificação e arrefecimento

deverão estar travados. 

ATENÇÃO – PILOTOS que provoquem vazamento de fluido ou óleo em pista,

por razoes quaisquer que não seja a explosão do motor, ou acidente, (ou seja,

negligencia mecânica ou agravamentos diversos de risco) será dada a placa de 

“stop in go” de 10 segundos, com o número da motocicletas, local de PSDP 

(Posto de Sinalização de Direção de Prova). Caso o piloto não parar, será dada a 

bandeira Preta e o mesmo estará, imediatamente, desclassificado.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- TELEMETRIA: 

a. Não é permitida a instalação e uso de equipamentos de telemetria nas

motocicletas. 

b. Informações não poderão ser transmitidas da ou para a motocicleta enquanto 

em movimento. 

- O circuito de carga (magneto, estator do alternador, regulador/retificador 
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c) O tanque deverá ter a capacidade homologada anteriormente pelo fabricante enão poderá 

apacidade. 

CARTER E TAMPAS DO MOTOR 

a) Tampas do motor obrigatoriamente devem permanecer originais; 

b) Tampas do motor expostas podem ser protegidas por capas protetoras que

reproduzam o formato original da parte coberta, A fixação das referidas 

será feita no mínimo em dois pontos por parafusos travados com  

c) Bujões, tampas de abastecimento de óleos, filtros de óleo externos assim como

todos os parafusos de fixação dos circuitos externos de lubrificação e arrefecimento

PILOTOS que provoquem vazamento de fluido ou óleo em pista, 

por razoes quaisquer que não seja a explosão do motor, ou acidente, (ou seja,

negligencia mecânica ou agravamentos diversos de risco) será dada a placa de 

os, com o número da motocicletas, local de PSDP  

(Posto de Sinalização de Direção de Prova). Caso o piloto não parar, será dada a 

bandeira Preta e o mesmo estará, imediatamente, desclassificado. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

a. Não é permitida a instalação e uso de equipamentos de telemetria nas 

b. Informações não poderão ser transmitidas da ou para a motocicleta enquanto 

O circuito de carga (magneto, estator do alternador, regulador/retificador de
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c) O tanque deverá ter a capacidade homologada anteriormente pelo fabricante enão poderá 

b) Tampas do motor expostas podem ser protegidas por capas protetoras que 

 

c) Bujões, tampas de abastecimento de óleos, filtros de óleo externos assim como 

todos os parafusos de fixação dos circuitos externos de lubrificação e arrefecimento 

 

por razoes quaisquer que não seja a explosão do motor, ou acidente, (ou seja, 

negligencia mecânica ou agravamentos diversos de risco) será dada a placa de  

(Posto de Sinalização de Direção de Prova). Caso o piloto não parar, será dada a  

b. Informações não poderão ser transmitidas da ou para a motocicleta enquanto  

de 
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voltagem e bateria), obrigatoriamente, deve ser mantido inalterado conforme

originalmente homologados pelo fabricante da referida motocicleta. Os valores de

capacidade de carga e resistência das referidas bobinas obrigatoriamente devem

ser mantidas e permanecer conforme especificado no manual técnico da referida

motocicleta. Este circuito não poderá ser acrescido de qualquer dispositivo ou

interrompido, devendo ser mantido ligado e permanecer funcionando, sempre que

o motor estiver funcionando. A bateria

original ou de outra marca, mas com cargas, peso e características

exatamente iguais, assim como seu local de instalação deverá ser mantido o original.

- O sensor TPS deve ser mantido em sua posição original

fabricante descritos no manual de serviços da motocicleta.

- É obrigatório que os tanques de combustível das motocicletas tenham no mínimo

um (1) litro de combustível remanescente ao final de cada treino e ou corrida para 

coleta e posterior analise da mesma.

- Chassi: 

a)Obrigatoriamente o chassi permanece original conforme produzido e

homologado pelo fabricante do referido modelo, sem qualquer alteração ou

modificação. 

b)Todo o chassi, obrigatoriamente, deverá manter a numeração o

fabricante aparente e legível.

c)Os suportes do motor originais e homologados pelos fabricantes dos

referidos modelos obrigatoriamente permanecem sem qualquer alteração ou

modificação. 

- Câmbio: 

a) Com exceção do pedal de cambio invertido, todos os componentes do
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voltagem e bateria), obrigatoriamente, deve ser mantido inalterado conforme

originalmente homologados pelo fabricante da referida motocicleta. Os valores de

capacidade de carga e resistência das referidas bobinas obrigatoriamente devem

rmanecer conforme especificado no manual técnico da referida

motocicleta. Este circuito não poderá ser acrescido de qualquer dispositivo ou

interrompido, devendo ser mantido ligado e permanecer funcionando, sempre que

o motor estiver funcionando. A bateria é de uso obrigatório, devendo permanecer amesma 

original ou de outra marca, mas com cargas, peso e características 

exatamente iguais, assim como seu local de instalação deverá ser mantido o original.

O sensor TPS deve ser mantido em sua posição original dentro dos parâmetros do

fabricante descritos no manual de serviços da motocicleta. 

É obrigatório que os tanques de combustível das motocicletas tenham no mínimo

um (1) litro de combustível remanescente ao final de cada treino e ou corrida para 

e posterior analise da mesma. 

a)Obrigatoriamente o chassi permanece original conforme produzido e 

homologado pelo fabricante do referido modelo, sem qualquer alteração ou 

b)Todo o chassi, obrigatoriamente, deverá manter a numeração original do 

fabricante aparente e legível. 

c)Os suportes do motor originais e homologados pelos fabricantes dos 

referidos modelos obrigatoriamente permanecem sem qualquer alteração ou

a) Com exceção do pedal de cambio invertido, todos os componentes do 
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voltagem e bateria), obrigatoriamente, deve ser mantido inalterado conforme 

originalmente homologados pelo fabricante da referida motocicleta. Os valores de 

capacidade de carga e resistência das referidas bobinas obrigatoriamente devem 

rmanecer conforme especificado no manual técnico da referida 

motocicleta. Este circuito não poderá ser acrescido de qualquer dispositivo ou 

interrompido, devendo ser mantido ligado e permanecer funcionando, sempre que 

é de uso obrigatório, devendo permanecer amesma 

exatamente iguais, assim como seu local de instalação deverá ser mantido o original. 

dentro dos parâmetros do 

É obrigatório que os tanques de combustível das motocicletas tenham no mínimo 

um (1) litro de combustível remanescente ao final de cada treino e ou corrida para  

 

referidos modelos obrigatoriamente permanecem sem qualquer alteração ou 
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câmbio devem permanecer conforme originalmente homologados pelo

fabricante da motocicleta. 

- Painel de instrumentos: 

a. O painel de instrumentos original pode ser retirado ou substituído 

obrigatória a presença do conta

b. Em caso de optar pelo uso do painel original, o velocímetro obrigatoriamente 

deve ser anulado (tampado) do painel de instrumentos.

- Proibições: 

a)Todos os componentes e itens da motocicleta, não mencionados nos artigos

deste regulamento técnico, obrigatoriamente, devem permanecer originais,

conforme homologados pelo fabricante do referido modelo.

b) Fica, terminantemente proibido: substituir, limar, desbastar, polir ou

ou material, de qualquer componente do motor ou da

motocicleta, não mencionado e descrito neste regulamento técnico.

c) Cada modelo de motocicleta admitida na categoria deverá utilizar somente

as partes, peças e componentes originais 

no catálogo de peças e/ou manual de serviço mais recentemente editado

pelo fabricante. É proibida, sob qualquer hipótese, a substituição de partes,

peças e componentes entre os modelos mesmo que sejam originais 

similares ou compatíveis entre si, e mesmo que sejam soluções admissíveis

 

para uso em vias públicas. 
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câmbio devem permanecer conforme originalmente homologados pelo 

a. O painel de instrumentos original pode ser retirado ou substituído sendo 

obrigatória a presença do conta-giros, luz de neutro e luz de pressão de óleo. 

b. Em caso de optar pelo uso do painel original, o velocímetro obrigatoriamente 

deve ser anulado (tampado) do painel de instrumentos. 

e itens da motocicleta, não mencionados nos artigos

deste regulamento técnico, obrigatoriamente, devem permanecer originais, 

conforme homologados pelo fabricante do referido modelo. 

b) Fica, terminantemente proibido: substituir, limar, desbastar, polir ou retirarqualquer item 

ou material, de qualquer componente do motor ou da 

motocicleta, não mencionado e descrito neste regulamento técnico. 

c) Cada modelo de motocicleta admitida na categoria deverá utilizar somente

as partes, peças e componentes originais do modelo, conforme especificado 

no catálogo de peças e/ou manual de serviço mais recentemente editado 

pelo fabricante. É proibida, sob qualquer hipótese, a substituição de partes, 

peças e componentes entre os modelos mesmo que sejam originais  

u compatíveis entre si, e mesmo que sejam soluções admissíveis 
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b. Em caso de optar pelo uso do painel original, o velocímetro obrigatoriamente  

e itens da motocicleta, não mencionados nos artigos 

 

retirarqualquer item 

c) Cada modelo de motocicleta admitida na categoria deverá utilizar somente 
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REGULAMENTO TÉCNICO – 200 MILHAS SULMERJ/BR 

 

- DEFINIÇÕES TÉCNICAS 

– COMBUSTÍVEL: É todo o elemento que se transforma em energia calórica nos processos 

normais desenvolvidos pelos motores de combustão interna.

É de responsabilidade do piloto e não será comercializado pelo evento.

 

– SISTEMA DE ABASTECIMENTO: É composto po

são utilizadas para armazenar qualquer tipo de combustível.

 

– PNEUS: Obrigatório o uso de pneus da Marca Patrocinadora Oficial da prova, que estarão à 

venda no Autódromo. 

 

– SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES: Durant

qualquer peça da motocicleta, exceto o quadro.

 

– É permitida a troca do motor completo, com autorização prévia dos Comissários. Neste caso, 

o motor trocado deverá ficar à disposição dos Comissários.

 

– MOTOCICLETAS ACEITAS E CATEGORIAS

– Serão aceitas nas 200 MILHAS SULMERJ/BR todas as motocicletas que se enquadrarem no 

presente regulamento técnico e, que obedeçam, também, o regulamento técnico das 

categorias das quais são provenientes.

– As motocicletas serão dividas nas categorias descritas a seguir:

   a)    - Categoria 125cc.  

   b)    - Categoria 250cc. 
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200 MILHAS SULMERJ/BR – LONDRINA 

COMBUSTÍVEL: É todo o elemento que se transforma em energia calórica nos processos 

normais desenvolvidos pelos motores de combustão interna. 

É de responsabilidade do piloto e não será comercializado pelo evento. 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: É composto por todas as peças montadas na motocicleta, que 

são utilizadas para armazenar qualquer tipo de combustível. 

PNEUS: Obrigatório o uso de pneus da Marca Patrocinadora Oficial da prova, que estarão à 

SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES: Durante o desenvolver da prova, poderá ser trocada 

qualquer peça da motocicleta, exceto o quadro. 

É permitida a troca do motor completo, com autorização prévia dos Comissários. Neste caso, 

o motor trocado deverá ficar à disposição dos Comissários. 

ETAS ACEITAS E CATEGORIAS 

Serão aceitas nas 200 MILHAS SULMERJ/BR todas as motocicletas que se enquadrarem no 

presente regulamento técnico e, que obedeçam, também, o regulamento técnico das 

categorias das quais são provenientes. 

ividas nas categorias descritas a seguir: 
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COMBUSTÍVEL: É todo o elemento que se transforma em energia calórica nos processos 

r todas as peças montadas na motocicleta, que 

PNEUS: Obrigatório o uso de pneus da Marca Patrocinadora Oficial da prova, que estarão à 

e o desenvolver da prova, poderá ser trocada 

É permitida a troca do motor completo, com autorização prévia dos Comissários. Neste caso, 

Serão aceitas nas 200 MILHAS SULMERJ/BR todas as motocicletas que se enquadrarem no 

presente regulamento técnico e, que obedeçam, também, o regulamento técnico das 
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   c)    - Categoria 300cc. 

   d)    - Categoria Escola. 

   e)    - Categoria 500cc. 

   f)     - Categoria 600cc: Serão aceitas motocicletas que se enquadrem

técnico, com cilindrada de 599cc à 699cc.

   g)    - Categoria Stock 1000. 

   h)   - Categoria SuperBike (SBK): Serão aceitas motocicletas que se enquadrem no 

regulamento técnico, com cilindrada de 749cc à 1000cc.

– É proibido motocicletas com motores sobrealimentados. Ex.: Turbo.

 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 200 MILHAS ENDIRANCE LONDRINA/PR 

Categoria 600cc: Serão aceitas motocicletas que se enquadrem no regulamento 

técnico, com cilindrada de 599cc à 699cc. 

 

Categoria SuperBike (SBK): Serão aceitas motocicletas que se enquadrem no 

regulamento técnico, com cilindrada de 749cc à 1000cc. 

com motores sobrealimentados. Ex.: Turbo. 
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no regulamento 

Categoria SuperBike (SBK): Serão aceitas motocicletas que se enquadrem no 
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– MOTOCICLETAS HOMOLOGADAS 

MODELO 

PERÍODO DE PRODUÇÃO A PARTIR DE 

HONDA CBR 600 RR (PC40) 

JAN 07 - FINAL 

HONDA CBR 600 RR (PC40) 

JAN 09 – PRESENTE (STD+VERSÃO ABS)

HONDA CBR 600 RR (PC40) 

JAN 13 – PRESENTE (STD+VERSÃO ABS)

MV AUGUSTA F3 

FEV 13 – PRESENTE 

KAWASAKI ZX 600 P (ZX-6RR) 

JAN 07 – FINAL 

KAWASAKI ZX 600 RF (ZX-6R) 

JAN 09 – PRESENTE 

SUZUKI GSX 600 R (K8) 

JAN 08 – FINAL 

SUZUKI GSX-R600L1 

JAN 11 – PRESENTE 

TRIUMPH DAYTONA 675 

JAN 09 – FINAL 

TRIUMPH DAYTONA 675R 

JAN 11 – PRESENTE 

TRIUMPH DAYTONA 675 

REGULAMENTO TÉCNICO 200 MILHAS ENDIRANCE LONDRINA/PR 

MOTOCICLETAS HOMOLOGADAS – 2013 – 600/1000 

PERÍODO DE PRODUÇÃO A PARTIR DE - ATÉ 

PRESENTE (STD+VERSÃO ABS) 

PRESENTE (STD+VERSÃO ABS) 
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FEV 13 – PRESENTE (ABS AND NON ABS VERSION)

TRIUMPH DAYTONA 675R 

FEV 13 – PRESENTE (ABS) 

YAMAHA YZF 

JAN 08 – PRESENTE 

YAMAHA YZF 

JAN 12 – PRESENTE (PARTS UPDATES)

 

MODELO 

PERÍODO DE PRODUÇÃO A PARTIR DE 

APRILIA RSV4 1000 FACTORY 

JAN 09 – PRESENTE 

APRILIA RSV4 1000 FACTORY 

DEZ 09 – PRESENTE (CÁRTERES NOVA+DIVERSAS ATUALIZAÇÕES)

APRILIA RSV4 1000 APRC 1000 FACTORY

DEZ 11 – PRESENTE 

BMW S1000 RR 

JAN 09 – PRESENTE 

BMW S 1000 RR 

FEV 10 – PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST)

BMW S 1000 RR B 

JUN 10 – PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST VIRABREQUIM NOVO)

BMW S 1000 RR 

JUN 12 - PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST VIRABREQUIM NOVO)

REGULAMENTO TÉCNICO 200 MILHAS ENDIRANCE LONDRINA/PR 

PRESENTE (ABS AND NON ABS VERSION) 

PRESENTE (PARTS UPDATES) 

A PARTIR DE - ATÉ 

 

 

PRESENTE (CÁRTERES NOVA+DIVERSAS ATUALIZAÇÕES) 

APRILIA RSV4 1000 APRC 1000 FACTORY 

PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST) 

PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST VIRABREQUIM NOVO)

PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST VIRABREQUIM NOVO)
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PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST VIRABREQUIM NOVO) 

PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST VIRABREQUIM NOVO) 
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BMW S 1000 RR HPR 

JAN 13 - PRESENTE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST, DDC)

DUCATI 1098 R (1198cc) 

JAN 08 – FINAL 

DUCATI 1198 S (1198cc) 

JAN 09 – FINAL 

DUCATI MULTI STRADA 1200 

JAN 12 – FINAL 

DUCATI 1199 PANIGALE R 

MAR 13 – PRESENTE 

HONDA CBR 1000 RR (05/06/07)

JAN 05 – DEZ 07 – FINAL 

HONDA CBR 1000 RR (SC59) 

JAN 08 – FINAL 

HONDA CBR 1000 RR (SC59) 

JAN 09 – PRESENTE (STD+VERSÃO ABS)

HONDA CBR 1000 RR (SC59) 

JAN 10 – PRESENTE (VIRABREQUIM NOVO)

HONDA CBR 1000 RR (SC59) 

JAN 10 – PRESENTE (STD+VERSÃO ABS) NOVO VIRABREQUIM

HONDA CBR 1000 RR (SC59) 

JAN 12 – PRESENTE (STD+VERSÃO ABS)

KAWASAKI ZX 10 RR (05/06/07)

JAN 05 – DEZ 07 – FINAL 

REGULAMENTO TÉCNICO 200 MILHAS ENDIRANCE LONDRINA/PR 

TE (+ABS, DTC, ELETRONIC GEAR ASSIST, DDC) 

 

HONDA CBR 1000 RR (05/06/07) 

 

 

PRESENTE (STD+VERSÃO ABS) 

 

PRESENTE (VIRABREQUIM NOVO) 

 

PRESENTE (STD+VERSÃO ABS) NOVO VIRABREQUIM 

 

PRESENTE (STD+VERSÃO ABS) 

KAWASAKI ZX 10 RR (05/06/07) 
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KAWASAKI ZX 10 RR 

JAN 08 – FINAL (CARENAGEM PLÁSTICA DA SECÇÃO FRONTAL)

KAWASAKI ZX 10 RR 

JAN 11 – PRESENTE (STD+VERSÃO ABS)

KTM RC8 KTM RC8 

MAR 08 – PRESENTE 

KTM RC8 R KTM RC8 R 

MAR 09 – PRESENTE 

MV AUGUSTA F4 1000 R (312+1)

ABR 07 – PRESENTE 

MV AUGUSTA F4 R 

MAR 13 – PRESENTE 

SUZUKI GSX R 1000 (K5/K6/K7)

JAN 07 – FINAL 

SUZUKI GSX R 1000 (K9) 

JAN 09 – PRESENTE 

SUZUKI GSX R 1000 (L2) 

JAN 12 – PRESENTE 

YAMAHA YZF R1 (2007 MODEL)

JAN 07 – FINAL 

YAMAHA YZF R1 (2009 MODEL)

JAN 09 – PRESENTE 

YAMAHA YZF R1 (2012 MODEL)

JAN 12 – PRESENTE 

REGULAMENTO TÉCNICO 200 MILHAS ENDIRANCE LONDRINA/PR 

FINAL (CARENAGEM PLÁSTICA DA SECÇÃO FRONTAL) 

PRESENTE (STD+VERSÃO ABS) 

MV AUGUSTA F4 1000 R (312+1) 

SUZUKI GSX R 1000 (K5/K6/K7) 

YAMAHA YZF R1 (2007 MODEL) 

YAMAHA YZF R1 (2009 MODEL) 

YAMAHA YZF R1 (2012 MODEL) 
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– Qualquer dúvida com relação ao enquadramento ou permissão de participação nas 

categorias acima descritas, deverá ser encaminhada à Organização com antecedência de, pelo 

menos, 15 dias da data do evento, para análise e posterior parecer técnico.
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Qualquer dúvida com relação ao enquadramento ou permissão de participação nas 

categorias acima descritas, deverá ser encaminhada à Organização com antecedência de, pelo 

menos, 15 dias da data do evento, para análise e posterior parecer técnico. 
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Qualquer dúvida com relação ao enquadramento ou permissão de participação nas 

categorias acima descritas, deverá ser encaminhada à Organização com antecedência de, pelo 
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– DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA

– Todas as equipes deverão obrigatoriamente ter disponíveis em seus boxes:

a)    2 extintores de incêndio do tipo Pó Químico, com capacidade de 12 (doze) quilos, 

carregados. 

b)    2 cobertores de lã ou algodão, de dimensões mínimas de 1,5

água com capacidade de 20 litros cada. Em cada balde deverá estar escrito a palavra ÁGUA em 

cores contrastantes com a do balde.

a.    – O combustível deverá ser adquirido fora do circuito. Cabe a cada equipe, manter dentro 

dos boxes no máximo 100 litros de combustível para abastecimento. Para que o transporte de 

combustível dentro da área dos boxes tenha o mínimo risco de derramamento e incêndios. 

Cada piloto e chefe de equipe deverá providenciar um carrinho manual para facilitar o

transporte de combustível. O reabastecimento de combustível só será permitido nos boxes.

b.    A velocidade máxima permitida na área de entrada da pista para os boxes é de 30km/h.

c.    Todas as motocicletas que entrarem na zona de desaceleração dos boxes

se, obrigatoriamente, nos seus boxes.

d.    Somente poderão fazer reparos dentro do circuito (fora da área dos boxes) os próprios 

pilotos e unicamente com os recursos que possuírem na motocicleta.

 

– SISTEMA DE ABASTECIMENTO

- Cada equipe deverá instalar no seu Box, um sistema de abastecimento para sua (s) 

motocicleta (s) participante (s).

RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO: O reservatório deverá possuir as seguintes 

características: 

 a)    Capacidade máxima de combustível armazenado deve ser de 

 b)    O material usado na construção do reservatório deverá atender as seguintes exigências:

- Ser resistente à ação corrosiva do combustível;

- Ser anti-inflamável, de preferência, em aço ou correlato.

      c) Possuir um respiro na parte sup

diâmetro. A abertura do respiro deve ser protegida com tampa.
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ÇÕES DE SEGURANÇA 

Todas as equipes deverão obrigatoriamente ter disponíveis em seus boxes: 

a)    2 extintores de incêndio do tipo Pó Químico, com capacidade de 12 (doze) quilos, 

b)    2 cobertores de lã ou algodão, de dimensões mínimas de 1,5m por 2,0m e 2 baldes com 

água com capacidade de 20 litros cada. Em cada balde deverá estar escrito a palavra ÁGUA em 

cores contrastantes com a do balde. 

O combustível deverá ser adquirido fora do circuito. Cabe a cada equipe, manter dentro 

es no máximo 100 litros de combustível para abastecimento. Para que o transporte de 

combustível dentro da área dos boxes tenha o mínimo risco de derramamento e incêndios. 

Cada piloto e chefe de equipe deverá providenciar um carrinho manual para facilitar o

transporte de combustível. O reabastecimento de combustível só será permitido nos boxes.

b.    A velocidade máxima permitida na área de entrada da pista para os boxes é de 30km/h.

c.    Todas as motocicletas que entrarem na zona de desaceleração dos boxes, deverão deter

se, obrigatoriamente, nos seus boxes. 

d.    Somente poderão fazer reparos dentro do circuito (fora da área dos boxes) os próprios 

pilotos e unicamente com os recursos que possuírem na motocicleta. 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

everá instalar no seu Box, um sistema de abastecimento para sua (s) 

motocicleta (s) participante (s). 

RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO: O reservatório deverá possuir as seguintes 

a)    Capacidade máxima de combustível armazenado deve ser de 100 litros. 

b)    O material usado na construção do reservatório deverá atender as seguintes exigências:

Ser resistente à ação corrosiva do combustível; 

inflamável, de preferência, em aço ou correlato. 

c) Possuir um respiro na parte superior com o máximo de 2,5 (duas e meia) polegadas de 

diâmetro. A abertura do respiro deve ser protegida com tampa. 
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a)    2 extintores de incêndio do tipo Pó Químico, com capacidade de 12 (doze) quilos, 

m por 2,0m e 2 baldes com 

água com capacidade de 20 litros cada. Em cada balde deverá estar escrito a palavra ÁGUA em 

O combustível deverá ser adquirido fora do circuito. Cabe a cada equipe, manter dentro 

es no máximo 100 litros de combustível para abastecimento. Para que o transporte de 

combustível dentro da área dos boxes tenha o mínimo risco de derramamento e incêndios. 

Cada piloto e chefe de equipe deverá providenciar um carrinho manual para facilitar o 

transporte de combustível. O reabastecimento de combustível só será permitido nos boxes. 

b.    A velocidade máxima permitida na área de entrada da pista para os boxes é de 30km/h. 

, deverão deter-

d.    Somente poderão fazer reparos dentro do circuito (fora da área dos boxes) os próprios 

everá instalar no seu Box, um sistema de abastecimento para sua (s) 

RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO: O reservatório deverá possuir as seguintes 

 

b)    O material usado na construção do reservatório deverá atender as seguintes exigências: 

erior com o máximo de 2,5 (duas e meia) polegadas de 
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     d) É PROIBIDO o uso de pressurização no reservatório de combustível. Portanto, o 

abastecimento deverá ocorrer exclusivamente por gravida

     e) A altura máxima do reservatório é de 2m medidos em relação ao solo, até a face superior 

do reservatório, excluindo o respiro.

     f) É proibido o uso de qualquer tipo de bomba por acionamento elétrico.

    g) O conjunto de equipamentos para ab

reservatório, flange da válvula, válvula de segurança, flange da mangueira, mangueira e bocal 

de engate rápido. 

    h) A flange da válvula de segurança, poderá ser instalada no fundo do reservatório.

    i) O diâmetro interno máximo da válvula de segurança e mangueira, deverá ser de 50mm ou 

2 polegadas. 

    j) A válvula de segurança deve ser, obrigatoriamente, do tipo fechada, ou seja, o combustível 

só deve escoar do reservatório com a ação manual aber

terminada esta ação, deverá se fechar automaticamente pela ação de uma mola de retorno.

    k) A mangueira deve ser de material flexível, resistente e transparente.

    m) Suporte de mangueira: para suportar o peso da 

poderão ser construídos tantos suportes quantos forem necessários ao longo desta, desde que 

estes suportes não ultrapassem a altura da flange de ligação da mangueira no reservatório. É 

obrigatória a utilização de materiais n

– As equipes com 2 (duas) ou mais motocicletas, poderão utilizar a mesma torre de 

abastecimento. 

– Inspeção do sistema de abastecimento: O sistema de abastecimento, no que concorre a sua 

construção, instalação e funcionamento, serão inspecionados pela Autoridade responsável, 

antes e durante a prova, podendo, no caso de constatada irregularidade, excluir a equipe da 

competição. 

 

– OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO

1 – Na parada da motocicleta para a operação de abasteciment

esteja desligado. O piloto deverá se manter fora da motocicleta. Caso haja dificuldade de 

partida de motor, a motocicleta pode ser empurrada nos boxes, nessa ou em outras 

circunstâncias. 
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d) É PROIBIDO o uso de pressurização no reservatório de combustível. Portanto, o 

abastecimento deverá ocorrer exclusivamente por gravidade. 

e) A altura máxima do reservatório é de 2m medidos em relação ao solo, até a face superior 

do reservatório, excluindo o respiro. 

f) É proibido o uso de qualquer tipo de bomba por acionamento elétrico. 

g) O conjunto de equipamentos para abastecimento da motocicleta é composto: pelo 

reservatório, flange da válvula, válvula de segurança, flange da mangueira, mangueira e bocal 

h) A flange da válvula de segurança, poderá ser instalada no fundo do reservatório.

i) O diâmetro interno máximo da válvula de segurança e mangueira, deverá ser de 50mm ou 

j) A válvula de segurança deve ser, obrigatoriamente, do tipo fechada, ou seja, o combustível 

só deve escoar do reservatório com a ação manual aberta da válvula de  segurança e, quando 

terminada esta ação, deverá se fechar automaticamente pela ação de uma mola de retorno.

k) A mangueira deve ser de material flexível, resistente e transparente. 

m) Suporte de mangueira: para suportar o peso da mangueira cheia de combustível, 

poderão ser construídos tantos suportes quantos forem necessários ao longo desta, desde que 

estes suportes não ultrapassem a altura da flange de ligação da mangueira no reservatório. É 

obrigatória a utilização de materiais não inflamáveis na construção dos suportes.

As equipes com 2 (duas) ou mais motocicletas, poderão utilizar a mesma torre de 

Inspeção do sistema de abastecimento: O sistema de abastecimento, no que concorre a sua 

uncionamento, serão inspecionados pela Autoridade responsável, 

antes e durante a prova, podendo, no caso de constatada irregularidade, excluir a equipe da 

OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO 

Na parada da motocicleta para a operação de abastecimento, é obrigatório que o motor 

esteja desligado. O piloto deverá se manter fora da motocicleta. Caso haja dificuldade de 

partida de motor, a motocicleta pode ser empurrada nos boxes, nessa ou em outras 
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d) É PROIBIDO o uso de pressurização no reservatório de combustível. Portanto, o 

e) A altura máxima do reservatório é de 2m medidos em relação ao solo, até a face superior 

astecimento da motocicleta é composto: pelo 

reservatório, flange da válvula, válvula de segurança, flange da mangueira, mangueira e bocal 

h) A flange da válvula de segurança, poderá ser instalada no fundo do reservatório. 

i) O diâmetro interno máximo da válvula de segurança e mangueira, deverá ser de 50mm ou 

j) A válvula de segurança deve ser, obrigatoriamente, do tipo fechada, ou seja, o combustível 

ta da válvula de  segurança e, quando 

terminada esta ação, deverá se fechar automaticamente pela ação de uma mola de retorno. 

mangueira cheia de combustível, 

poderão ser construídos tantos suportes quantos forem necessários ao longo desta, desde que 

estes suportes não ultrapassem a altura da flange de ligação da mangueira no reservatório. É 

ão inflamáveis na construção dos suportes. 

As equipes com 2 (duas) ou mais motocicletas, poderão utilizar a mesma torre de 

Inspeção do sistema de abastecimento: O sistema de abastecimento, no que concorre a sua 

uncionamento, serão inspecionados pela Autoridade responsável, 

antes e durante a prova, podendo, no caso de constatada irregularidade, excluir a equipe da 

o, é obrigatório que o motor 

esteja desligado. O piloto deverá se manter fora da motocicleta. Caso haja dificuldade de 

partida de motor, a motocicleta pode ser empurrada nos boxes, nessa ou em outras 
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2 – Para os responsáveis pelo abastecime

vestimenta completa (macacões antichamas, luvas, botas, balaclavas e capacetes), 

previamente aprovadas pela vistoria técnica e HOMOLOGADA.

3 - É obrigatório durante a operação, que um auxiliar da equipe estej

extintor de Pó Químico de 12 quilos em posição de combate à incêndio, devidamente 

equipado com as vestimentas descritas no item 2 acima  e, ainda, balde com água e cobertor 

molhado. 

4 – Qualquer quantidade de combustível derramado p

operação, será passível de penalização de 05 segundos na saída de boxes (Time Penalty) para a 

motocicleta envolvida. A equipe responsável pelo ocorrido deverá, imediatamente, remover 

do local, utilizando-se de produtos e

combustível derramado. 

5 – Durante a operação de abastecimento, será permitido próximos da motocicleta, no 

máximo, 5 integrantes da equipe, todos devidamente vestidos com seus equipamentos de 

segurança  mais o piloto. Os demais deverão estar dentro dos boxes. Somente após a 

conclusão da operação de abastecimento, iniciarão a troca de pneus e outros reparos.

6 – Recomenda-se o aterramento da motocicleta antes do início do abastecimento. O 

aterramento poderá ser feito rapidamente com um cabo ligado ao escapamento, através de 

uma “garra jacaré”. 

 

– MANUSEIO DO COMBUSTÍVEL

– O transporte de combustível nas áreas externas e dentro do Box, deverá ocorrer através de 

rigoroso controle de segurança, por pessoal devi

recipientes fechados, sendo o transporte facilitado por meio de carreta específica para tal e/ou 

caminhonetes, de propriedade das equipes.

– É proibido armazenar combustível no Box em recipientes abertos, sem proteção e

com risco de combustão. A quantidade máxima para armazenamento é de 100 litros, sem 

contar o combustível da torre.
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Para os responsáveis pelo abastecimento, RECOMENDA-SE utilizar, durante a operação, 

vestimenta completa (macacões antichamas, luvas, botas, balaclavas e capacetes), 

previamente aprovadas pela vistoria técnica e HOMOLOGADA. 

É obrigatório durante a operação, que um auxiliar da equipe esteja preparado no local do 

extintor de Pó Químico de 12 quilos em posição de combate à incêndio, devidamente 

equipado com as vestimentas descritas no item 2 acima  e, ainda, balde com água e cobertor 

Qualquer quantidade de combustível derramado pela equipe antes, durante ou após a 

operação, será passível de penalização de 05 segundos na saída de boxes (Time Penalty) para a 

motocicleta envolvida. A equipe responsável pelo ocorrido deverá, imediatamente, remover 

se de produtos e materiais de limpeza (vassoura, rodo, etc), todo o 

Durante a operação de abastecimento, será permitido próximos da motocicleta, no 

máximo, 5 integrantes da equipe, todos devidamente vestidos com seus equipamentos de 

ais o piloto. Os demais deverão estar dentro dos boxes. Somente após a 

conclusão da operação de abastecimento, iniciarão a troca de pneus e outros reparos.

se o aterramento da motocicleta antes do início do abastecimento. O 

ser feito rapidamente com um cabo ligado ao escapamento, através de 

MANUSEIO DO COMBUSTÍVEL 

O transporte de combustível nas áreas externas e dentro do Box, deverá ocorrer através de 

rigoroso controle de segurança, por pessoal devidamente habilitado para tal fim e em 

recipientes fechados, sendo o transporte facilitado por meio de carreta específica para tal e/ou 

caminhonetes, de propriedade das equipes. 

É proibido armazenar combustível no Box em recipientes abertos, sem proteção e

com risco de combustão. A quantidade máxima para armazenamento é de 100 litros, sem 

contar o combustível da torre. 
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SE utilizar, durante a operação, 

vestimenta completa (macacões antichamas, luvas, botas, balaclavas e capacetes), 

a preparado no local do 

extintor de Pó Químico de 12 quilos em posição de combate à incêndio, devidamente 

equipado com as vestimentas descritas no item 2 acima  e, ainda, balde com água e cobertor 

ela equipe antes, durante ou após a 

operação, será passível de penalização de 05 segundos na saída de boxes (Time Penalty) para a 

motocicleta envolvida. A equipe responsável pelo ocorrido deverá, imediatamente, remover 

materiais de limpeza (vassoura, rodo, etc), todo o 

Durante a operação de abastecimento, será permitido próximos da motocicleta, no 

máximo, 5 integrantes da equipe, todos devidamente vestidos com seus equipamentos de 

ais o piloto. Os demais deverão estar dentro dos boxes. Somente após a 

conclusão da operação de abastecimento, iniciarão a troca de pneus e outros reparos. 

se o aterramento da motocicleta antes do início do abastecimento. O 

ser feito rapidamente com um cabo ligado ao escapamento, através de 

O transporte de combustível nas áreas externas e dentro do Box, deverá ocorrer através de 

damente habilitado para tal fim e em 

recipientes fechados, sendo o transporte facilitado por meio de carreta específica para tal e/ou 

É proibido armazenar combustível no Box em recipientes abertos, sem proteção e em local 

com risco de combustão. A quantidade máxima para armazenamento é de 100 litros, sem 
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– DEFINIÇÕES GERAIS 

- É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER TIPO DE ADITIVO NO RADIADOR DA 

MOTOCICLETA (ETILINO-GLICOL OU S

- AS TAMPAS DO RADIADOR DEVEM ESTAR LACRADAS

- SÓ É PERMITIDA A ENTRADA NA PISTA COM O SELO DE VISTORIA

- A NUMERAÇÃO DAS MOTOCICLETAS SERÁ RESTRITA EM TRÊS DÍGITOS, INICIANDO NO 

NÚMERO 02 PARA ADIANTE 

- OS BOXES DO AUTÓDROMO SERÃO SUBDIVIDIDOS DE 

SENDO IDENTIFICADO COM O NÚMERO DO BOX+LETRA DA SUBDIVISÃO (EX.: BOX 01

VISTORIA TÉCNICA 

- HAVERÁ 01 PONTO DESIGNADO PARA A ASSINATURA DA SÚMULA, BOX 1 VISTORIA TÉCNICA, 

QUANDO OCORRER A TROCA DE PILOTOS.

 

– PREPARAÇÃO 

TODAS AS CATEGORIAS (Nacionais e Importadas)

 a)    Preparação remoção dos faróis, retrovisores, lanternas, setas e pezinho/descanso.

 b)    Obrigatório a lacração do bujão de óleo.

 c)    Permitido o uso de radiador de óleo, desde que possua mangueira flexível de alta pressão, 

com conexão rosqueada. 

 d)    Bancos, carenagem e capacidade do tanque original da motocicleta

 e)    Será necessário o uso de kilha ou limitador de acesso cor

Nota: O pneu será definido pela organização

 

– PENALIDADES E RECLAMAÇÕES

- O concorrente que desrespeitar o sinal feito por bandeira preta com seu respectivo número 

para parada no Box, será desclassificado.

- A desclassificação de um concorren

equipe. 
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É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER TIPO DE ADITIVO NO RADIADOR DA 

GLICOL OU SIMILAR) 

AS TAMPAS DO RADIADOR DEVEM ESTAR LACRADAS 

SÓ É PERMITIDA A ENTRADA NA PISTA COM O SELO DE VISTORIA 

A NUMERAÇÃO DAS MOTOCICLETAS SERÁ RESTRITA EM TRÊS DÍGITOS, INICIANDO NO 

 

OS BOXES DO AUTÓDROMO SERÃO SUBDIVIDIDOS DE MODO A COMPORTAR ATÉ 4 EQUIPES, 

SENDO IDENTIFICADO COM O NÚMERO DO BOX+LETRA DA SUBDIVISÃO (EX.: BOX 01

HAVERÁ 01 PONTO DESIGNADO PARA A ASSINATURA DA SÚMULA, BOX 1 VISTORIA TÉCNICA, 

QUANDO OCORRER A TROCA DE PILOTOS. 

DAS AS CATEGORIAS (Nacionais e Importadas) 

a)    Preparação remoção dos faróis, retrovisores, lanternas, setas e pezinho/descanso.

b)    Obrigatório a lacração do bujão de óleo. 

c)    Permitido o uso de radiador de óleo, desde que possua mangueira flexível de alta pressão, 

d)    Bancos, carenagem e capacidade do tanque original da motocicleta 

e)    Será necessário o uso de kilha ou limitador de acesso coroa traseira. 

Nota: O pneu será definido pela organização 

PENALIDADES E RECLAMAÇÕES 

O concorrente que desrespeitar o sinal feito por bandeira preta com seu respectivo número 

para parada no Box, será desclassificado. 

A desclassificação de um concorrente implica automaticamente a de seu companheiro de 
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É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER TIPO DE ADITIVO NO RADIADOR DA 

A NUMERAÇÃO DAS MOTOCICLETAS SERÁ RESTRITA EM TRÊS DÍGITOS, INICIANDO NO 

MODO A COMPORTAR ATÉ 4 EQUIPES, 

SENDO IDENTIFICADO COM O NÚMERO DO BOX+LETRA DA SUBDIVISÃO (EX.: BOX 01-A) 

HAVERÁ 01 PONTO DESIGNADO PARA A ASSINATURA DA SÚMULA, BOX 1 VISTORIA TÉCNICA, 

a)    Preparação remoção dos faróis, retrovisores, lanternas, setas e pezinho/descanso. 

c)    Permitido o uso de radiador de óleo, desde que possua mangueira flexível de alta pressão, 

O concorrente que desrespeitar o sinal feito por bandeira preta com seu respectivo número 

te implica automaticamente a de seu companheiro de 
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- Serão aplicadas penalidades às infrações cometidas pelos concorrentes e membros da equipe 

que infringirem o presente regulamento ou desrespeitarem os dirigentes da prova, pelo 

Diretor de Prova e Comissário.

- Não serão consideradas as reclamações verbais, apenas as que forem apresentadas por 

escrito, até 30 minutos após o encerramento da prova.

 

- Reclamações a Pilotos ou Motocicletas, Dirigentes, só serão aceitas por escrito na secretaria 

de prova. Reclamação antidesportiva ou item da motocicleta, terá um custo de R$1500,00. 

Será julgado pelos Comissários após 30 minutos do ato das atitudes.
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Serão aplicadas penalidades às infrações cometidas pelos concorrentes e membros da equipe 

que infringirem o presente regulamento ou desrespeitarem os dirigentes da prova, pelo 

Comissário. 

Não serão consideradas as reclamações verbais, apenas as que forem apresentadas por 

escrito, até 30 minutos após o encerramento da prova. 

Reclamações a Pilotos ou Motocicletas, Dirigentes, só serão aceitas por escrito na secretaria 

a. Reclamação antidesportiva ou item da motocicleta, terá um custo de R$1500,00. 

Será julgado pelos Comissários após 30 minutos do ato das atitudes. 
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Serão aplicadas penalidades às infrações cometidas pelos concorrentes e membros da equipe 

que infringirem o presente regulamento ou desrespeitarem os dirigentes da prova, pelo 

Não serão consideradas as reclamações verbais, apenas as que forem apresentadas por 

Reclamações a Pilotos ou Motocicletas, Dirigentes, só serão aceitas por escrito na secretaria 

a. Reclamação antidesportiva ou item da motocicleta, terá um custo de R$1500,00. 


