
CAMPEONATO BRASILEIRO DE ARENA VELOCROSS 

REGULAMENTO 2016 
 

CAPÍTULO I – DA LEGALIDADE E DO REGULAMENTO: 

 

A Confederação Brasileira de Motociclismo por determinação legal é a única 

entidade capacitada a dirigir, coordenar, planificar, autorizar, supervisionar as 

atividades moto ciclísticas sendo reconhecida pela Federação Internacional de 

Motociclismo que em consequência, aprovam o presente regulamento para provas 

do calendário 2016. 

Este Regulamento entrará em vigor quando de sua homologação e somente poderá 

ser alterado ou modificado no todo ou em parte, em Reunião de Diretoria Técnica 

da CBM, após parecer por motivos devidamente justificados. 

 

CAPÍTULO II – DO CAMPEONATO 

 

O Campeonato BRASILEIRO de Arena Velocross, temporada 2016 contará com 01 

etapa, as quais estarão divulgadas no site oficial do campeonato com no mínimo 30 

dias de antecedência de cada prova. 

 

CAPÍTULO III – DAS CATEGORIAS 

 

O Campeonato Brasileiro de Arena Velocross 2016 será disputado em 15 (Quinze) 

categorias conforme descritas abaixo: 

 

TR 100 CC - Para pilotos até 10 anos, que tenham 10 anos no dia primeiro 

de janeiro de 2016. Com motos modelo TR 100, do fabricante Protork, motor 4 

tempos, com 3 e 4 marchas e sem embreagem  até 100cc com tolerância de até 

102cc, preservando as características originais da moto, aro com no máximo 14” 

dianteiro e 12” na traseira. 

TR 50 CC - Para pilotos de 4 anos  a 7 anos.Os pilotos que tiverem 7 anos no 

dia  primeiro de janeiro de 2016. Com motos modelo tr 50, do fabricante 

Protork, motor 4 tempos, com 3 e 4 marchas e sem embreagem  até 50cc com 

tolerância de até 51cc, preservando as características originais da moto, aro com 

no máximo 14” dianteiro e 12” na traseira. 

1.1 NÃO PODE SER PREPARADO MOTOR, NEM SUBISTITUIR PEÇAS QUE NÃO 

SEJAM ORIGINAIS DA MOTOCICLETA. São livres acelerador rápido, guidão e 

filtro de ar único. O piloto não pode participar das duas categorias, terá que 

optar por uma só. 

1.2. Será obrigatória a apresentação de 01 (uma) fotocópia da Carteira de 

Identidade do piloto para a comprovação de idade, quando na sua primeira 

inscrição do Campeonato 2016. 

Categoria MINI MOTOS: Para pilotos nascidos em 2001 acima. Com motos de 

todas as marcas, nacionais ou importadas, sendo com motor 2 tempos até 50cc, 

com tolerância até 58cc; e motos com motor 4 tempos de 3 marchas e sem 

embreagem até 110cc com tolerância de até 115cc. Preparação livre, aro com no 

máximo 14 dianteiro e 12 no traseiro. (Considerar as disposições do Artigo IV – 

DAS MOTOCICLETAS) 

 

Categoria 65CC: Para pilotos nascidos em 1999 acima, com motos especiais para 

Motocross, com tolerância de cilindrada até 67cc e preparação livre desde que 



preservadas as características originais da motocicleta. (Considerar as disposições 

do Artigo IV – DAS MOTOCICLETAS) 

 

Categoria 85CC: Para pilotos masculinos nascidos em 1997 acima, com motos 

especiais de preparação livre, contando com motores de 02 (dois) tempos até 105 

cc, com tolerância até 108 cc; e 04 (quatro) tempos até 150cc, com tolerância até 

154 cc; desde que preservadas as características originais da motocicleta. 

(Considerar as disposições do Artigo IV – DAS MOTOCICLETAS) 

 

Categoria VX1: Para motos especiais importadas, com cilindrada até 250cc 

02(dois) tempos e até 450cc 04(quatro) tempos, com preparação livre desde que 

preservada as características externas originais da motocicleta. Idade mínima de 15 

anos. (Considerar as disposições do Artigo IV – DAS MOTOCICLETAS) 

 

Categoria VX2:Para motos especiais importadas, com cilindrada até 125cc 

02(dois) tempos e até 250cc 04(quatro) tempos, com preparação livre, desde que 

preservadas as características externas originais da motocicleta. Idade mínima de 

15 anos. (Considerar as disposições do Artigo IV – DAS MOTOCICLETAS) 

 

Categoria VX3: Para pilotos com idade mínima de 35 anos, ou mulheres acima de 

16 anos, com motocicletas de fabricação nacional ou especiais importadas, de 

qualquer cilindrada, sendo preparo em motor, caixa e suspensões livres, desde que 

preservadas as características externas originais da motocicleta. (Considerar as 

disposições do Artigo IV – DAS MOTOCICLETAS) 

 

VX4 ESPECIAL- Para pilotos que já tenham completados 40 anos de idade ate o 

dia 1° de janeiro de 2016, com motos especiais de todas as cilindradas. 

Quando da primeira etapa, verificando-se um número inferior a 10 (dez) 

motocicletas inscritas, esta categoria será eliminada do Campeonato de 

2016, por questão de desinteresse dos pilotos e custos que se fazem 

necessários aos organizadores do evento. 

7.1. Será obrigatória a apresentação de 01 (uma) fotocópia da Carteira de 

Identidade do piloto para a comprovação de idade, quando na sua primeira 

inscrição do Campeonato 2016. 

 

Categoria FORÇA LIVRE NACIONAL: Para pilotos com idade mínima de 15 anos, 

com motocicletas de fabricação nacional, de qualquer cilindrada, sendo preparo de 

motor, caixa e suspensões livres, desde que preservadas as características originais 

da motocicleta. No tocante ao preparo de suspensões, podem ser utilizados 

componentes de motocicletas diversas . (Considerar as disposições do Artigo IV – 

DAS MOTOCICLETAS) 

 

Categoria 230: Para pilotos com idade mínima de 15 anos, com motocicletas de 

fabricação nacional até 230cc(04 tempos) com tolerância de 3 % na cilindrada 

(237cc.). Permitido o uso das seguintes motocicletas nacionais (definida pela Lei 

Brasileira como fabricadas no Brasil) - CRF 230, XR 200, Bros 150, TTR 230 e XT 

225. Obrigatório quadro, motor e suspensão do mesmo modelo e fabricante 

(Somente peças nacionais). (Considerar as disposições do Artigo IV – DAS 

MOTOCICLETAS) 

 

Categoria BATON Importada/Nacional: Categoria exclusiva para o sexo 

feminino, com idade mínima de 12 anos, com motocicletas de fabricação nacional 

ou especial importada de qualquer cilindrada. Motos importadas e nacionais irão 

largar junto, recebendo pontuação e premiação separadamente. (Considerar as 

disposições do Artigo IV – DAS MOTOCICLETAS) 

 



Categoria ESTREANTE NACIONAL: Para pilotos novatos com idade mínima de 15 

anos, que não tenham sido classificados entre 05 (cinco) primeiros colocados de 

qualquer categoria, nos últimos 05 (cinco) anos. Os pilotos poderão passar por uma 

avaliação técnica. Categoria de acesso com utilização de motocicletas 

exclusivamente de fabricação nacional, de qualquer cilindrada, com preparação 

livre, desde que preservadas as características externas originais da motocicleta. 

Os cinco primeiros colocados subirão de categoria automaticamente. No tocante ao 

preparo de suspensões, podem ser utilizados componentes de motocicletas 

diversas, desde que de fabricação nacional. (Considerar as disposições do Artigo IV 

– DAS MOTOCICLETAS)  

CATEGORIA ÚNICA! O piloto que estiver inscrito nessa categoria só poderá 

competir nessa categoria. 

 

Categoria ESTREANTE ESPECIAL: Para pilotos novatos com idade mínima de 15 

anos, que não tenham sido classificados entre 05 (cinco) primeiros colocados de 

qualquer categoria, nos últimos 05 (cinco) anos. Os pilotos poderão passar por uma 

avaliação técnica. Categoria de acesso com utilização exclusivamente de 

motocicletas especiais importadas, de qualquer cilindrada, com preparação livre, 

desde que preservadas as características externas originais da motocicleta. Os 

cinco primeiros colocados subirão de categoria automaticamente. (Considerar as 

disposições do Artigo IV – DAS MOTOCICLETAS)  

CATEGORIA ÚNICA! O piloto que estiver inscrito nessa categoria só poderá 

competir nessa categoria. 

 

VX3 NACIONAL - Para pilotos que já tenham completados 35 anos de idade até 

o dia 1° de janeiro de 2016, com motocicletas de fabricação nacional, de 

qualquer cilindrada, sendo preparo em motor, caixa e suspensões livres, desde 

que preservadas as características originais da motocicleta. Em referencia ao 

preparo de suspensões, poderá ser utilizados componentes de motocicletas 

diversas, desde que de fabricação nacional. 

                        

4.1. Será obrigatória a apresentação de 01 (uma) fotocópia da Carteira de 

Identidade do piloto para a comprovação de idade, quando na sua primeira 

inscrição do Campeonato 2016. 
 

 

Para determinação da categoria do piloto pela idade, será observada sua idade no 

dia 01 de janeiro de 2016, na qual o piloto deverá ter completado a idade mínima 

de acordo com a categoria descrita acima. 

Nas categorias determinadas por cilindradas, as mesmas terão uma tolerância de 

3% (três por cento) acerca da cilindrada máxima permitida. 

 

CAPÍTULO IV – DAS MOTOCICLETAS 

 

Peças com retiradas obrigatórias: (válido para todas as Categorias): 

 Espelhos; 

 Acessórios; 

 Cavalete central; 

 Cavalete lateral; 

 Pedal de apoio da garupa; 

 Piscas; 

 Faróis; 

 Mata cachorro; 

 Lanternas; 

 Velocímetro e cabo completo; 

 Peças obrigatórias: (válido para todas as Categorias). 

 Chassi com o modelo original; 



 Protetor de pinhão; 

 Manoplas deverão ser mantidas originais de forma a ocultar as pontas do 

guidão; 

 Raios deverão estar completos e com aperto devido; 

 São consideradas peças e preparação livres os itens abaixo: (válido para 

todas as Categorias). 

 Guidão, conjunto de manetes, manoplas e cabos; 

 Coroa, corrente, pinhão, esticadores, buchas plásticas; 

 Freios dianteiros e traseiros; 

 Suspensão dianteira e traseira, nos termos especificados acima em cada 

categoria; 

 Rolamentos, retentores, discos de fricção, separadores de fricção e juntas; 

 Conjunto de ignição, bobinas, CDI, mesa ou placa de magneto; 

 Motor: Pode receber trabalho e retrabalho; 

 Aros e pneus; 

 Carburador e injeção; 

 Caixa e filtro de ar; 

 Combustível. 

 

São consideradas peças e preparação livres com limitações: (válido para todas as 

Categorias). Escapamentos: qualquer marca e modelo, não podendo ultrapassar 

112 dbA de nível de ruído, tolerância de 3 dbA medidos a 5000 rpm e distante 

quatro metros do escape deverá alcançar distancia mínima a 10cm do eixo traseiro, 

não ultrapassar a roda traseira e as bordas da saída não podem ser cortantes. 

Considera-se obrigatório com ponteiras específicas para motos em todas as 

categorias. Fica expressamente proibido o uso de escapamentos de fabricação 

artesanal em toda e qualquer motocicleta participante do Campeonato Brasileiro de 

Arena Velocross 2016, sob pena de imediata desclassificação, sem direito a 

qualquer reembolso por quantia gasta com inscrição ou a qualquer outro fim. As 

motocicletas participantes de aludido Campeonato poderão ter o sistema de 

escapamento completamente alterado, ainda que se modificasse por completo a via 

destinada ao mesmo, desde que o mesmo se dê de maneira tal, a utilizar-se de 

componentes comercializados usualmente por fabricantes devidamente licenciados, 

portadores, portanto de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/CGC). Nenhum 

sistema de escapamento utilizado, poderá estar desprovido de ponteira, 

miolo/silencioso e sistema abafador (lã de vidro), sob pena de imediata 

desclassificação. Resta terminantemente vedados o uso de componentes e sistemas 

de escapamento automotivos, devendo ser utilizados tão somente os destinados às 

motocicletas. 

 

CAPÍTULO IV – DO NUMBER PLATE 

 

A cor de fundo é livre no Arena Velocross 2016. 

O padrão do número do number plate e coletes são de no mínimo 15cm de altura X 

7cm de largura. 

Independente da cor do número ou de fundo é obrigatório que todo piloto tenha o 

número atribuído em sua motocicleta na parte frontal e lateral, de maneira visível, 

bem como em sua camiseta ou colete na sua parte traseira. 

 

CAPÍTULO V - DA VISTORIA TÉCNICA 

 

Todas as motocicletas serão vistoriadas pela Comissão Técnica da prova, quando do 

período apontado para tal fim, constando isto na programação do evento, sendo 

obrigatório ao piloto inscrito realizar tal ato, no prazo e local determinado, sob pena 

de desclassificação do evento. 

As motocicletas receberão um selo após a vistoria, o qual caso não aposto, deve ser 

solicitado pelo piloto, ou quem estiver realizando tal ato. 



As motocicletas com o selo de vistoria não deixarão de ser desclassificadas caso 

estejam com qualquer item fora do Regulamento, caso apurado após a vistoria 

realizada. As motocicletas deverão ser conduzidas ao local reservado à Vistoria 

Técnica no horário estabelecido e com o motor desligado. 

O Horário da vistoria técnica estará disponível em local visível e será anunciado 

pelo sistema de som do evento. 

 

 

 

CAPÍTULO VI - DO MOTÓDROMO 

 

A pista terá obrigatoriamente uma extensão mínima de 100 metros e máxima de 

500 metros, com largura mínima de 4 metros. 

Toda pista deverá obrigatoriamente contar com uma Torre de Cronometragem, com 

cobertura para proteção contra Chuva, vento e em local que coincida com a linha 

de chegada, havendo no local tomada de energia elétrica para instalação de 

equipamentos visando realização de cronometragem. 

A largada de qualquer pista deverá ter no máximo o comprimento de 50 metros 

sempre coincidindo com uma curva para a direita ou esquerda. 

A pista só será liberada, depois de vistoriada, homologada e depois de preenchido 

todos os requisitos acima exigidos. 

 

CAPÍTULO VII - DAS INSCRIÇÕES 

 

Ao fazer sua inscrição o piloto deverá obrigatoriamente ser filiado à CBM. 

As inscrições devem ser realizadas via Internet até as 12:00h da quinta feira que 

antecede o evento, no site www.cbm.esp.br e terão o custo R$115,00 (cento e 

quinze reais) por categoria (Ver categorias únicas); 

O pagamento será através de boleto bancário; 

Apresentar boleto quitado no ato da confirmação da inscrição no sábado do evento; 

As confirmações de inscrições se encerram às 11:00h de sábado dia do evento. 

As inscrições no sábado dia do evento serão feitas ate as 10 da manhã ao valor de 

R$ 250,00. 

O valor pago a título de inscrição, não será devolvido em hipótese alguma, quer 

seja total ou mesmo parcialmente. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS AUTORIDADES DE PROVA 

 

DO SUPERVISOR GERAL: Representante da CBM, que supervisiona todas as 

atividades durante a realização do evento, sendo também o Presidente do JÚRI. 

DO DIRETOR DE PROVA: Tem por atribuição o cumprimento e fazer com que seus 

auxiliares, pilotos e demais pessoas cumpram com as diretrizes do motociclismo, 

durante a realização do evento. O Diretor de Prova tem o direito e o dever de 

eliminar das provas a motocicleta que de acordo com o parecer do Júri de Prova, 

não se enquadrar nas formas de segurança regulamentares. O mesmo poderá 

cancelar ou transferir a prova, se a pista não obtiver condições para a realização da 

prova, por motivos climáticos, ou qualquer eventualidade que possa ocorrer desde 

que conte com a anuência do Supervisor Geral. Quando existirem protestos por 

escrito de pilotos que não estiverem enquadrados no Regulamento Particular ou 

Geral, os mesmos deverão ser encaminhados pelo Diretor de Prova ao JÚRI. O 

nome do Diretor de Prova terá que ser homologado pela CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO. 

 

CAPÍTULO IX - DA CRONOMETRAGEM 

 

A cronometragem quando das provas, estará ao encargo exclusivo da Confederação 

Brasileira de Motociclismo e por seus representantes que se fizerem presentes, ou 



ainda por quem estes vierem a determinar. Serão as pessoas destinadas à 

cronometragem responsáveis pelas passagens e tempo dos pilotos, bem como pela 

colocação de cada qual determinando o resultado da prova. A cronometragem será 

sempre subordinada ao Diretor de Prova. 

 

CAPÍTULO X - DA SINALIZAÇÃO 

 

A sinalização será feita com bandeiras de acordo com o ART. 634 do Código da 

F.I.M. 

Bandeira Vermelha: Pare. Obrigatório para todos. Seu uso é restrito ao Diretor de 

Prova. Se decorridos mais de 50% da Bateria esta será encerrada com validade 

total da pontuação, e a classificação dos pilotos será considerada pela volta anterior 

à imposição da Bandeira; 

Bandeira Preta: Desclassificação do piloto da Prova; 

Bandeira Verde: Pista liberada; 

Bandeira Branca com Cruz Vermelha: Atendimento médico na pista; 

Bandeira Amarela: Atenção; Perigo imediato; Proibido ultrapassar; 

Bandeira Azul: Dar passagem ao piloto em melhor colocação; 

Bandeira Preta e Branca Quadriculada: Chegada/encerramento de prova. 

 

CAPÍTULO XI - DO BOX 

 

É expressamente proibido a circulação de motocicletas nas áreas do BOX e Público. 

Para acesso a pista a moto deverá ser conduzida com o motor desligado. (Sujeito a 

penalizações). 

O piloto infrator estará sujeito a uma advertência pelo Diretor de Prova. (No caso 

de outra pessoa estar pilotando a moto o piloto será responsabilizado). 

Em caso de reincidência o piloto será desclassificado da competição. 

O abastecimento do combustível deverá ser efetuado sempre na área do BOX. 

Durante esta operação o motor deverá permanecer obrigatoriamente desligado. 

Cada participante (piloto) tem direito a sua credencial e a credencial do mecânico  

(piloto com carteira ou comprovante de filiação e mais um). 

 

CAPÍTULO XII - DO PIT STOP 

 

O piloto só poderá ser ajudado pelo mecânico, estes devidamente credenciados, e 

dentro da área do PIT STOP. 

Fica vedada a permanência de Mecânicos ou Chefes de equipe na pista, ficando 

reservada aos mesmos a Área Exclusiva destinada ao PIT-STOP. 

Para a categoria Mini-Motos, os pais estão ficam liberados para atendimento na 

pista, limitado ao número máximo de 3 membros da equipe. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIII - DO RESPEITO E SEGURANÇA 

 

É obrigatório a todos os participantes do evento, respeitar todas as disposições 

constantes no Presente Regulamento e seus adendos, bem como as disposições o 

Código Brasileiro de Motociclismo; 

Fica terminantemente proibido o piloto trafegar em sentido contrário ao da 

competição, a qualquer tempo, inclusive após o término da mesma, salvo 

determinação expressa do Diretor de Prova. 

O piloto deve obedecer ao traçado original da pista, podendo ser punido com 

desclassificação em caso de corte na pista; 



O piloto que abandonar a prova deverá retirar a sua motocicleta da pista e conduzi-

la a um lugar que não constitua perigo para os outros participantes, removendo a 

motocicleta do interior da pista tão logo seja concluída a prova da categoria da qual 

participava; 

O piloto será exclusivamente responsável pelos atos de sua equipe; 

O piloto deverá conhecer e respeitar os horários dos treinos e de provas através da 

programação fornecida pela CALISTRAT NETO PROMOCÕES E EVENTOS quando da 

sua inscrição, não podendo nada alegar em contrário, no sentido de 

desconhecimento qualquer que seja. 

É expressamente proibido o uso de Bebidas Alcoólicas quando do evento por 

pilotos, mecânicos e chefes de equipe, quer seja no recinto da pista ou adjacências, 

ao menos até finda todas as provas que participe o referido piloto e sua equipe. Em 

caso de necessidade será exigido exame ANTIDOPING dos suspeitos ou infratores 

indicados pelo Diretor de Prova. A proibição em questão se faz a todos os membros 

da equipe, desde que comprovadamente não se tratem de meros espectadores; 

É obrigatório o uso de equipamento básico pessoal de segurança: Capacete 

antichoque, luvas, óculos de proteção, botas de cano longo, calça comprida e 

camisa de manga longa, colete, tanto nos treinos como nas provas, estando sujeito 

a não competir aquele que não estiver devidamente equipado; 

Em caso de queda ou de falha mecânica, depois de restabelecido, o piloto poderá 

prosseguir na competição; 

Obrigatório o uso de capacete sempre que estiver pilotando qualquer motocicleta; 

Atos de indisciplina, praticar vias de fato, ofender moralmente, manifestar-se de 

forma desrespeitosa, gestos de provocação, atitudes de menosprezo para com 

pilotos adversários, autoridades constituídas da prova e entidades e associações 

ligadas ao motociclismo causarão desclassificação imediata da prova e suspensão 

da etapa seguinte, bem como penalização e multa aplicada ao infrator; 

O descumprimento de qualquer item acima (Sujeito a penalizações). 

 

CAPÍTULO XIX - DA PONTUAÇÃO  

 

A pontuação para toda e qualquer Categoria, se dará nos termos que seguem: 

 

 

1º Lugar 25 pontos 11º Lugar 10 pontos 

2º Lugar 22 pontos 12º Lugar 09 pontos 

3º Lugar 20 pontos 13º Lugar 08 pontos 

4º Lugar 18 pontos 14º Lugar 07 pontos 

5º Lugar 16 pontos 15º Lugar 06 pontos 

6º Lugar 15 pontos 16º Lugar 05 pontos 

7º Lugar 14 pontos   

8º Lugar 13 pontos   

9º Lugar 12 pontos   

10º Lugar 11 pontos   

 

 

 

CAPÍTULO XX - PREMIAÇÃO  

 

Serão distribuídas as seguintes premiações, acompanhados de troféus conforme 

abaixo: 

 

Classes 1º 2º 3º 4º 5º Total Troféu

s 

50cc # # # # # # Do 1º 

ao 10º 



65cc R$100

,00 

R$50,00 R$50,00 # # R$200,00 Do 1º 

ao 5º 

85cc R$100

,00 

R$50,00 R$50,00 # # R$200,00 Do 1º 

ao 5º 

Nac 

230cc 

R$200

,00 

R$150,0

0 

R$100,0

0 

# # R$450,00 Do 1º 

ao 5º 

Batom R$100

,00 

R$50,00 R$50,00 # # R$200,00 Do 1º 

ao 5º 

FLN R$300 R$200,0

0 

R$100,0

0 

# # R$600,00 Do 1º 

ao 5º 

Est Nac R$200

,00 

R$150,0

0 

R$100,0

0 

# # R$450,00 Do 1º 

ao 5º 

Est Esp R$200

,00 

R$150,0

0 

R$100,0

0 

# # R$450,00 Do 1º 

ao 5º 

VX1 R$400

,00 

R$300,0

0 

R$200,0

0 

R$100,0

0 

R$100,0

0 

R$1.100,0

0 

Do 1º 

ao 5º 

VX2 R$300

,00 

R$250,0

0 

R$200,0

0 

R$150,0

0 

R$100,0

0 

R$1.000,0

0 

Do 1º 

ao 5º 

VX3 R$200

,00 

R$150,0

0 

R$100,0

0 

# # R$450,00 Do 1º 

ao 5º 

VX4 R$200 R$150 R$100 # # R$450 Do 1º 

ao 5º 

TRF 50 # # # # # # Do 1º 

ao 5º 

TRF 100 # # # # # # Do 1º 

ao 5º 

VX3 Nac R$200 R$150 R$100 # # # Do 1º 

ao 5º 

 

 

CAPÍTULO XXI – DAS RECLAMAÇÕES E DOS PROTESTOS  

 

O direito a Reclamações e ou Protesto cabe unicamente aos pilotos; 

As reclamações e/ou protestos devem ocorrer por escrito e discriminadas 

especificadamente suas razões; 

O piloto ao apresentar sua reclamação ou protesto deverá depositar a importância 

equivalente ao valor de 10 (dez) inscrições, sob pena de indeferimento imediato; 

Caso a reclamação e/ou protesto sejam infundados, o reclamante perderá o direito 

ao depósito citado, e o mesmo reverterá para uma Entidade Filantrópica, a critério 

da CALISTRAT NETO. 

Todas as reclamações e/ou protestos deverão ser apresentados por escrito ao 

Diretor de Prova, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) minutos após a 

divulgação do resultado; 

Na impossibilidade de um julgamento imediato, o Diretor de Prova remeterá à CBM 

para julgamento, com prazo máximo para tanto de 96 (noventa e seis) horas após 

o término do evento em questão;  A CBM julgará a reclamação e/ou protesto e 

comunicará por escrito ao piloto reclamante assim como ao reclamado se for o 

caso, o resultado no Prazo Regimental. Fica expressamente proibido aos pilotos ou 

seus representantes, fazerem reclamações ou contestações em público no 

momento da prova, sob pena de exclusão da etapa, e dependendo do caso, 

exclusão do campeonato. 

 

CAPÍTULO XXII – CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 

 



Os 05(Cinco) primeiros colocados em cada bateria do evento principal deverão se 

dirigir ao pódio imediatamente após o término da bateria, sem conceder entrevistas 

ou qualquer outro ato que provoque atraso na premiação. Entrevistas coletivas 

serão organizadas em sala própria logo após a premiação, sendo obrigatória a 

presença desses pilotos. 

 

CAPÍTULO XXIII - CÓDIGO DISCIPLINAR  

 

Casos como: Advertência, punições, suspensões e outros, encontram-se no 

Regimento Interno Disciplinar da CBM. 

Casos omissos no presente Regulamento serão dirimidos conforme determinação 

do Regulamento do Campeonato Brasileiro de Arena Velocross 2016, assim como 

no contido em Regulamento da Confederação Brasileira de Motociclismo. 

 

Das Infrações contra pessoas 

Das Ofensas Físicas 

Praticar vias de fato contra pessoa vinculada à entidade ou associação por fato 

ligado ao motociclismo. PENA: suspensão de trinta (30) a cento e oitenta (180) 

dias; 

Contra membro de órgão ou poder do Conselho Técnico Desportivo Nacional, de 

entidade e da Justiça Desportiva, por fato ligado ao motociclismo. PENA: suspensão 

de um (1) a dois (2) anos e eliminação na reincidência; 

Contra diretor de prova ou auxiliar em função. PENA: suspensão de sessenta (60) a 

trezentos e sessenta (360) dias; na reincidência, de trezentos e sessenta (360) a 

setecentos e vinte (720) dias, até eliminação; 

As vias de fato, quando praticadas por diretor de prova ou auxiliar em função, 

observado o disposto no artigo anterior, serão punidas com a pena de noventa (90) 

a trezentos e sessenta (360) dias de suspensão. 

 

Das Ofensas Morais 

Ofender moralmente pessoa vinculada à associação ou entidade, por fato ligado ao 

motociclismo. PENA: suspensão de dez (10) a noventa (90) dias; 

Manifestar-se de forma desrespeitosa, ou ofensiva, contra membros do Conselho 

Técnico Desportivo Nacional (CTDN), do Conselho Regional de Desportos (CRD), 

dos poderes das entidades dirigentes e da Justiça Desportiva, ou ameaçá-los de 

mal injusto e grave. PENA: suspensão de trinta (30) a cento e oitenta (180) dias. 

Quando a manifestação for feita por meio da imprensa, rádio ou televisão, a pena 

será de sessenta (60) a trezentos e sessenta (360) dias; 

Atribuir fato inverídico a membros ou dirigentes do Conselho Técnico Desportivo 

Nacional (CTDN), do Conselho Regional de Desportos (CRD), das entidades 

dirigentes e da Justiça Desportiva. PENA: suspensão de sessenta (60) a cento e 

oitenta (180) dias; 

Manifestar-se de forma desrespeitosa, ou ofensiva, contra a associação, membros 

dos seus poderes ou contra diretor de prova, em razão de suas atribuições. PENA: 

suspensão de trinta (30) a cento e vinte (120) dias. 

Ofender moralmente diretor de prova ou auxiliar em função. PENA: suspensão de 

dois (2) a cinco (5) eventos, quando o autor for atleta, ou de vinte (20) a sessenta 

(60) dias, quando forem outros os autores. 

 

Das Infrações relativas à Competição 

Das Infrações dos Atletas 

Proceder desleal ou inconvenientemente durante a competição. PENA: suspensão 

de um (1) a dois (2) eventos e multa. 

Reclamar, por gestos ou palavras, contra as decisões da direção de prova. PENA: 

suspensão de um (1) a três (3) eventos e multa. 

Desrespeitar, por gestos ou palavras, o diretor de prova ou seus auxiliares. PENA: 

suspensão de um (1) a quatro (4) eventos ou multa. 



Praticar ato violento. PENA: suspensão de um (1) a dois (2) eventos ou multa. Se o 

ato resultar lesão ao adversário que o impossibilite de prosseguir no evento, a pena 

será de suspensão de dois (2) a seis (4) eventos. 

Praticar ato de hostilidade contra o adversário. PENA: suspensão de um (1) a três 

(3) eventos ou multa. 

Praticar vias de fato contra companheiro de equipe ou componente de equipe 

adversária. PENA: suspensão de dois (2) a quatro (4) eventos. Se da infração 

resultar lesão corporal grave, a pena será de suspensão de trinta (30) a noventa 

(90) dias. 

Tentar impedir, por qualquer meio, o prosseguimento de um evento. PENA: 

suspensão de cento e vinte (120) a trezentos e sessenta (360) dias. 

Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante o evento. PENA: suspensão de dois 

(2) a quatro (4) eventos 

Assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a 

componente de sua representação, representação adversária ou de espectador. 

PENA: suspensão de um (1) a quatro (4) eventos e multa 

Dar ou transmitir instruções a atletas dentro da pista ou nas linhas limítrofes, 

durante o evento; assumir em praças de desportos, atitude inconveniente ou 

contrária à disciplina ou à moral desportiva. PENA: multa a ser definida pelo Júri de 

Prova ou suspensão de vinte (20) a sessenta (60) dias. 

 

Multas As multas terão o valor inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais) para primeira 

aplicação e em caso de reincidência o valor será o dobro da última multa aplicada. 

 

ARENA VELOCROSS 2016, uma realização CALISTRAT NETO MOTOCROSS PARK 

LTDA está divido em 03 partes sendo elas: 

 

PARTE 1 - DOS TREINOS LIVRE e CLASSIFICATÓRIAS/ELIMINATORIAS 

Os treinos livres e classificatórios/eliminatórios terão inicio às 12:00h do dia da 

prova; 

Haverá  2 treinos livre/classificatórios com a duração de 6 minutos cada. 

O competidor terá a oportunidade de fazer a melhor volta tanto no primeiro quanto 

no segundo treino, pois ambos valerão para classificar os 16 melhores tempos que 

largarão na bateria final.  

Nos treinos serão classificados os 16 melhores tempos de cada categoria 

independente de quantos grupos sejam criados. 

 

A duração dos treinos será de 6 minutos; 

Fica terminantemente proibidos os treinos fora dos horários pré-estabelecidos, sob 

pena de desclassificação no evento; 

Caso haja um número superior a 16(dezesseis) competidores por categoria, a 

mesma será divida em baterias eliminatórias para a formação do GATE de largada 

para o evento principal. 

OBS: O número máximo de competidores para o evento principal será de 16 

pilotos. 

 

PARTE 02 – BRIEFING E MANUTENÇÃO DA PISTA: 

Fica obrigado a todos os competidores a presença no briefing realizado pelo diretor 

de prova sob pena de desclassificação do evento principal. 

O horário do Briefing estará disponível no cronograma resumo da prova, em locais 

visíveis e anunciados pelo sistema de som do evento. 

 

PARTE 03 – EVENTO PRINCIPAL 



O evento principal terá seu inicio às 19:00h com solenidade de abertura realizada 

pelo Diretor de Prova (Cale Neto). 

Ao término das solenidades terá início a prova conforme Cronograma Resumo. 

A ordem e os horários das categoriais estarão disponíveis no Cronograma Resumo 

da Prova entregue no ato da confirmação da inscrição bem como anunciadas pelo 

sistema de som da prova. 

 

CAPÍTULO XXIV - DOS PROCEDIMENTOS DA LARGADA: 

Conforme Cronograma Resumo da Prova, as categorias deverão se encaminhar ao 

parque fechado 5 minutos antes do horário da bateria, no caso das baterias finais, 

assim que a categoria largar, o parque fechado estará aberto para a 

próximacategoria. Todas as categorias serão devidamente anunciadas através do 

sistema de som exclusivo para o box.  O parque fechado é uma extensão da pista, 

logo só será permitida a entrada do piloto e do mecânico que o acompanhará na 

pista. Os horários estarão disponíveis no Cronograma Resumo da Prova, em locais 

visíveis e anunciados pelo sistema de som da prova.O competidor que não cumprir 

os horários do parque fechado estará automaticamente desclassificado do Evento 

Principal. 

A largada será feita com GATE sendo no máximo 20 pilotos por categoria. 

O piloto deverá conduzir sua motocicleta ao GATE com o motor desligado 

(Sujeito a Penalizações). 

A escolha do GATE pelo piloto será pela ordem de classificação das baterias 

realizadas na parte 01 deste evento. A ordem estará disponível no parque fechado 

em local visível. 

Será sinalizada a bandeira Verde com visão frontal ao GRID, autorizando cada 

piloto ligar as suas motocicletas. Em caso de alguma motocicleta não funcionar, a 

bandeira verde permanecerá levantada por 30 segundos cabendo ao diretor de 

prova a determinação da continuidade ou não do procedimento de largada. 

A placa de 15 (quinze segundos), será apresentada aos pilotos ao centro da pista a 

uma distância mínima de 15 (quinze) metros do GRID, permanecendo o total de 

10; cronometrados. 

Placa de 05(cinco segundos). Ao ser apresentada, indica que de Zero a Cinco 

segundos deverá ser baixado o GATE, ocorrendo então a largada oficial da prova. 

GATE no chão 

Por Critério Técnico, fica estabelecido que o tempo para cada bateria será de 

6(seis) minutos + 01(Uma) voltapara todas as categorias, podendo, no entanto ser 

alterado pelo Diretor de Prova, de maneira que julgue este ser mais conveniente 

por condições climáticas e afins. 

OBSERVAÇÕES  Será permitida a permanência do mecânico no GATE de largada até 

bandeira verde ser baixada, sendo que neste momento o mesmo deverá se dirigir 

imediatamente a área denominada PIT STOP. 

Depois de alinhados os pilotos, fica expressamente proibida a permanência de 

qualquer pessoa no GRID de largada, salvo autorização expressa do Diretor de 

Prova. 

Será vetado pelo Diretor de Prova, o alinhamento para a largada das motocicletas 

consideradas deficientes que possam por em risco a segurança dos pilotos. Será 

expressamente proibido qualquer tipo de ajuda e sinalização externa ao piloto 

participante de qualquer categoria, tendo como penalização a desclassificação. 

Sinalização somente liberada na área denominada PIT STOP. 

 

CRONOGRAMA RESUMO ARENA VELOCROSS 2016. 

ORGANIZAÇÃO: CALISTRAT NETO 

SUPERVISÃO: CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo 

ESTA PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. 
 

Este Regulamento foi sancionado pelo Presidente da CBM. 



 

 

 

Firmo Henrique Alves 

Presidente da CBM 

 


