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OBJETIVO 
 O presente Regulamento é válido para todas as etapas do Campeonato Cearense HARD Enduro 2019. 

 

DEFINIÇÃO, PROMOÇÃO E SUPERVISÃO 

 A FMC homologará e supervisionará em 2019 o Campeonato Cearense de HARD Enduro, programado para ser disputado 
em 6 (seis) etapas.  

 O competidor descartará uma etapa (N-1) participado ou não, desde que sejam realizadas de 6 (seis) etapas. Caso sejam 
realizadas menos de 6 (seis) etapas não haverá descarte. 

 Critério de pontuação para ranqueamento: 

 Nas Categorias Prata, Bronze e Iron o competidor deverá ter andado no circuito no mínimo 30 minutos em sua bateria; 

 Na categoria Ouro o competidor deverá ter andado no circuito no mínimo 45 minutos em sua bateria. 

 A última etapa do Campeonato Cearense de HARD Enduro 2019, terá peso 2 (a pontuação do participante nesta prova será 
multiplicada por 2). 

 O Campeonato Cearense de HARD Enduro 2019 somente será considerado concluído após a realização de no mínimo 4 
(quatro) etapas. 

 

Art.01 - A Federação de Motociclismo do Estado do Ceará - FMC, é a única entidade capacitada por lei para autorizar, 

aprovar, coordenar, planificar e supervisionar atividades motociclísticas no Estado do Ceará e, em consequência, elabora o 
presente regulamento. Assim sendo este campeonato é de propriedade da FMC. 
 

Art.02 - Este regulamento entrará em vigor a partir do momento de sua publicação e divulgação pela FMC junto aos filiados. 
 

Art.03 – Licença CBM 2019 e Motocicletas: 

3.1 É obrigatório o uso de motos off road. 

3.2 Só será permitida a participação de pilotos licenciados CBM no ano 2019. Os pilotos com licença na modalidade Mototurismo 
deverão obter licença 2019 em outra modalidade para participação. 

3.3. Apenas pontuarão do ranking do Campeonato Cearense de HARD Enduro 2019 as categorias OURO, PRATA, BRONZE e 

IRON os pilotos filiados à Federação de Motociclismo do Estado do Ceará – FMC em 2019. Será permitida a participação de 
pilotos filiados a federações de outros estados, mas estes não pontuarão no Campeonato Cearense. 

3.4 Todas as provas deverão ser feitas com o objetivo de testar a resistência do conjunto piloto, motocicleta e equipamento. 
3.5 É vetada a troca de motocicleta durante a prova. 
 

Art.04 - Pontuação para o Campeonato:  

Os 20 (vinte) pilotos classificados de cada categoria receberão os pontos conforme a colocação ao fim de cada competição: 
 

01º Lugar - 25 Pts  08º Lugar - 13 Pts  15º Lugar - 06 Pts 
02º Lugar - 22 Pts  09º Lugar - 12 Pts  16º Lugar - 05 Pts 
03º Lugar - 20 Pts  10º Lugar - 11 Pts  17º Lugar - 04 Pts 
04º Lugar - 18 Pts  11º Lugar - 10 Pts  18º Lugar - 03 Pts 
05º Lugar - 16 Pts  12º Lugar - 09 Pts  19º Lugar - 02 Pts 
06º Lugar - 15 Pts  13º Lugar - 08 Pts  20º Lugar - 01 Pts 
07º Lugar - 14 Pts  14º Lugar - 07 Pts 
 

Art.05 - Premiações: 
Serão entregues troféus do 1º ao 5º colocado de cada categoria. 

Art.06 - Ao final do campeonato, será proclamado campeão, o piloto que houver somado o maior número de pontos 
em cada categoria. 
 

6.1 Em caso de empate o critério de desempate será: 
     

Para a Etapa em Circuito Fechado: 
 

1º Critério - Menor tempo da ultima volta completa. 
2º Critério - A vitória será dada ao piloto mais velho. 
3º Critério - A vitória será definida por sorteio. 

 

Para o Campeonato: 
1º Critério - Maior número de vitórias. 
2º Critério - Melhor colocação na ultima etapa. 
3º Critério - Persistindo o empate, a vitória será dada ao piloto mais velho. 
4º Critério - Persistindo o empate será feito um sorteio público para identificar o vencedor. 

 

 
Art.07 – Categorias e Graduação:  
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       O Campeonato Cearense de HARD Enduro 2019 será disputado em 4 categorias:  

 

 
 

7.1 Os dois primeiros colocados das categorias Bronze e Prata de 2019, ascenderão para as categorias acima da que 
participou. 

 

Art.8 - Os organizadores poderão acrescentar outras categorias à etapa, porém estas categorias não farão parte do 

Campeonato Cearense. Sua existência, forma de premiação e regulamentação terão que constar obrigatoriamente no 
Regulamento Complementar de cada prova. 
 

Art.9 – Equipamentos de segurança e Legislação de trânsito: 
 

É dever de todos os pilotos utilizarem os seguintes equipamentos de segurança: Capacete, óculos de proteção, luvas, botas off 
Road, joelheira, cotoveleira, calça e camisa comprida, respeitar todas as disposições constantes no presente regulamento e 
seus adendos, respeitar as Leis de Transito Locais e Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503. A documentação do piloto e 

da moto é de única e exclusiva responsabilidade do piloto. 
 

9.1 Apoio e Eventuais Acidentes: 
 

Em caso de acidente, qualquer piloto poderá interromper sua prova a fim de prestar socorro ou tomar providências nesse 
sentido sem prejuízo de pontuação. O critério da direção de prova poderá ser a ele atribuído até o restante da prova, a 
média de distância obtido nas voltas cronometradas anteriormente ou após o local da ocorrência. 

 

9.2 Nenhum membro da organização está autorizado a fazer qualquer tipo de resgate em caso de desistência do competidor, 
tal tarefa cabe única e exclusivamente as equipes de apoio e aos órgãos competentes. 

 

Art.10 – Após a Largada 
 

Depois que o piloto largar ele não poderá voltar em sentido contrario da prova, estando sujeito a penalização de 20 minutos. 
 

Art.11 - Inscrições: 
As inscrições devem ser feitas em local determinado pela organização da prova.  
 

Art.12 - O valor da inscrição será anunciado no regulamento complementar.   
 

Art.13 - Ao assinarem a ficha de inscrição, os pilotos eximem a FMC, os organizadores, os promotores e patrocinadores da 

prova, de toda e qualquer espécie de responsabilidade por danos que venham a causar a terceiros e ou a si próprio, antes, 
durante e após o desenrolar da competição. 
 

Art.14 – Tipo de Circuito, Cronometragem ou Postos de Controle (PC), Ordem de Largada e Tempo de 
Baterias: 

 

14.1 CIRCUITO FECHADO – A pista deverá ser realizada com traçado em laço. O sentido da prova poderá ser o mudado 

de acordo com organização da prova.  
14.1.1 Cronometragem: 

14.1.1.1 A cronometragem será feita utilizando-se o Coletor de dados eletrônico com comunicação via satélite – 

GPS tipo “Datalogger” ou similar, com gravação da trajetória a 1,0 pt/s (Um ponto por segundo); 
14.1.1.2 O concorrente terá seu tempo e trajetória registrada no coletor durante todo o percurso de prova, 

previamente estabelecido e marcado pela Organização. 
14.1.1.3 O tempo padrão será preferencialmente a hora fornecida por equipamentos de GPS, qualquer alteração 

deverá constar do regulamento complementar e ser informada pela Organização da Prova. 
14.1.1.4 É permitido ao participante o uso de equipamento GPS de sua propriedade ou alugado além do fornecido 

pela Organização da Prova, pois caso não tenha suas passagens registradas no coletor de dados, a 
Organização poderá utilizar-se deste para o registro de suas passagens configurando o GPS reserva para 
gravação de um ponto por segundo. 
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14.1.1.5 Caso um competidor por qualquer motivo tenha registros parciais ou nenhum registro no coletor de dados 

e não possua equipamento de GPS como contra prova, somente serão computados os pontos relativos 
aos dados constantes no referido coletor (GPS). 

14.1.1.6 O competidor é o único responsável pelo equipamento coletor de dados a partir da entrega, até a 

devolução a Organização de Prova em perfeitas condições de funcionamento, em caso de danos 
causados por agentes mecânicos, o competidor pagará a organização o valor do referido equipamento 
estipulado na ficha de inscrição ou termo de responsabilidade. 

 

14.1.2- Ordem de Largada (poderá ser alterada conforme regulamento complementar) e tempo das baterias: 

 Categoria BRONZE    com 1h de prova + 1 volta; 
 Categoria PRATA       com 1:15h de prova + 1 volta utilizando o procedimento “NO HELP”; 
 Categoria IRON           com 1h de prova + 1 volta; 
 Categoria OURO         com 1:30h de prova + 1 volta utilizando o procedimento “NO HELP”. 

 

14.2 CIRCUITO EM LINHA – A pista deverá ser realizada com traçado em laço ou com largada e chegada em locais 

diferentes. O sentido da prova poderá ser o mudado de acordo com organização da prova.  
14.2.1 Cronometragem / Controle de Passagem (PC): 

14.2.1.1 Poderá ser utilizada a cronometragem conforme o item 14.1.1 ou utilizar Postos de Controle (PC´s) 

humanos no circuito; 
14.2.1.1.1 A utilização de PCs no circuito visa registrar hora, minuto e segundo bem como garantir que não 

existam “cortes” no traçado da prova. 
 

14.2.2- Ordem de Largada e tempo das baterias: 

 Categoria BRONZE    VOLTA ÚNICA; 

 Categoria IRON          VOLTA ÚNICA. 

 Categoria PRATA       VOLTA ÚNICA utilizando o procedimento “NO HELP” 

 Categoria OURO        VOLTA ÚNICA utilizando o procedimento “NO HELP” 
 

Art.15 - Deveres da Equipe de Organização:  

15.1 Concluir o levantamento da prova até 03 dias antes da data de sua realização. 
15.2 Conferir todo o trajeto antes da realização da prova para possíveis correções (e, ou) alterações caso necessário. 
15.3 Enviar a FMC até 07 dias antes da prova cópia dos ofícios enviados pela organização, às autoridades competentes 

informando sobre a realização do evento;  
15.4 Enviar a FMC até 05 dias antes da prova cópia do contrato de Aluguel de Ambulância com equipe de paramédicos;  

15.5 Usar placas para sinalização do circuito conforme modelo anexo no final deste. 
15.6 Confeccionar Layout informando sentido de direção da prova e mapa de localização do circuito e enviá-lo a FMC. 
15.7 Enviar a FMC o Regulamento Complementar para analise e aprovação até 10 dias antes da prova. 
15.8 Enviar a FMC a relação dos pilotos inscritos e ficha técnica da prova. 
16.9  Preferencialmente realizar o Briefing antes do início da prova para esclarecimentos. 
15.10 Exibir o Regulamento Complementar em local de fácil visualização, nos locais de inscrição ou WEB, caso não haja, a 

prova será regida pelo regulamento da FMC. 
15.11 Pelo menos 20 minutos antes da divulgação dos resultados, distribuir ficha individual de passagem de cada piloto, 

possibilitando aos concorrentes, a conferência dos lançamentos dos dados.  
15.12 Providenciar a abertura de todas as porteiras, cancelas e afins, pertencentes ao roteiro, evitando assim, que somente 

o primeiro piloto perca tempo nesta tarefa.  
15.13 Sinalizar de forma clara, os caminhos e todos os obstáculos para que possam ser facilmente visualizados pelos 

competidores. 
15.14 Sinalizar com a placa ( CAVEIRA ) os locais que representem perigos. 
 

Entregar ao Comissário da FMC, os resultados da Prova na seguinte forma:  

15.15 Ficha Técnica da Prova.  
15.16 Classificação das diversas categorias.  
15.17 Fichas de inscrição devidamente preenchidas.  
15.18 Passagens manuais (caso existam). 

15.19 Providenciar total e irrestrito acesso do representante da FMC a apuração dos resultados de cada etapa. Este 

comissário deve ser informado de todos detalhes da organização de prova, incluindo acesso a sala de apuração. 

Art.16 - Regulamento Complementar:  

O Regulamento Complementar será confeccionado pela Direção de Prova de cada etapa, fixar em local visível no dia da prova, 
divulgar até 05 dias antes da competição e não pode conter normas que firam o Regulamento Geral do Campeonato. 

Deve conter OBRIGATORIAMENTE: 

16.1  Nome do Diretor de Prova e Organizador de prova; 
16.2  O nome completo dos membros que compõem a equipe de organização, levantamento com as respectivas atribuições, 

Período, local e valor das inscrições. 
16.3 A quilometragem da volta, horário de largada da primeira bateria, local de largada e chegada, fonte da hora oficial e 

outras informações julgadas de relevância que forem necessárias para o bom andamento do evento. 
16.4 Data, hora e local da largada (promocional se houver e oficial), vistoria, chegada e divulgação do resultado. 
16.5 Apólice de seguro obrigatório, conforme Lei Federal 9.503 estabelecida pelo CONTRAN se utilizar vias públicas. 
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16.6 Penalizações complementares, se necessárias, por problemas de segurança. 
16.7 Informações a respeito de trechos específicos. 
16.8 Informar o nome dos membros da organização que irão participar do JP (Júri de Prova). 

 

Art.17 – Vistoria, instalação de GPS e equipamentos de proteção obrigatórios:  
 A vistoria será feita no dia e horário designado no regulamento suplementar da prova. 

17.1 O piloto deve apresentar-se com sua motocicleta no local reservado a vistoria e instalação do coletor de passagens, 
pelo menos 60 (sessenta) minutos antes de sua hora ideal de largada ou conforme estabelecido no Regulamento 

Complementar; 
17.2 Para os pilotos são obrigatórios a utilização dos seguintes itens: capacete, óculos ou viseiras, luvas, botas, joelheiras, 

cotoveleiras e roupas apropriadas a prática off Road; 
17.2 No capacete deverá estar escrito, em local visível e de forma legível, o nome do piloto, grupo sanguíneo e fator Rh.  

 

Art.18 - Controle das Motocicletas: 
O comissário poderá, a cada controle horário, verificar uma ou mais motocicletas. Se existir uma duvida sobre a mesma, será 
comunicado ao piloto o fato e apresentará relatório do mesmo ao Diretor de Prova. Cada motocicleta, antes de ser autorizada a 

deixar a zona de trabalho, deverá estar em perfeito estado.  
 

Art.19 – Ajuda, Reparo e Manutenção: 
  

19.1 Nas categorias Bronze e Iron os pilotos poderão receber ferramentas, peças e auxilio mecânico emergencial em qualquer 
parte da prova, os reparos poderão ser realizados pelo piloto e ou mecânico. 

19.2 Nas categorias Ouro e Prata todo o percurso será adotado o procedimento “NO HELP”, ou seja, o reparo mecânico ou 
ajuda para transpor obstáculos só poderá ser realizado pelo piloto ou outro piloto de sua categoria, salvo a autorização e 
ou intervenção do fiscal de prova.  

19.3 Em caso de quebra do veículo sem condições de locomoção na bateria: 

 Não é permitido o retorno do veículo no sentido contrário do circuito; 

 Deverá aguardar o término da bateria para retirada do veículo. 
19.4 Os reabastecimentos de combustível poderão ser feitos no parque de trabalho com a equipe de apoio. 
19.5 Os trechos de Cross Test e ou Extreme Test será utilizado o procedimento “NO HELP” para todas as categorias. 

 

Art.20 - Parque de Trabalho: 
 

20.1  Nesta área serão feitos todos os serviços de manutenção, tendo a supervisão de comissários da organização. 
20.2 De acordo com o local poderão ser permitidos ou não veículos de apoio nos Parques de Trabalho.  

 

Art.21- Procedimento de Largada: 
 

21.1 Em circuito: 
 

21.1.1 Será realizada por baterias de acordo com as categorias inscritas. 
21.1.2 O grid mínimo para formação de bateria será de 08 motos por categoria, caso a categoria não forme o grid mínimo 

será agrupada com outra categoria sem prejuízo a mesma; 
21.1.3 As motos estarão perfiladas (lado a lado em linha) com o motor ligado e os pilotos 6 metros atrás das motos. 

 

21.2 Em Linha: 
 

21.2.1 Será realizada por baterias de acordo com as categorias inscritas. 
21.2.2 O grid mínimo para formação de bateria será de 08 motos por categoria, caso a categoria não forme o grid mínimo 

será agrupada com outra categoria sem prejuízo a mesma; 
21.2.3 As motos estarão perfiladas (lado a lado em linha) com o motor ligado e os pilotos 6 metros atrás das motos; 
21.2.4 O tempo de largada entre as baterias será estipulado pela direção de prova, não sendo necessária a finalização da 

bateria anterior para a largada da bateria posterior.  
 

Art.22 - Levantamento e Organização: 
22.1 A equipe de levantamento e organização será formada no máximo por cinco ( 05 ) pilotos, dos quais, ( 02 ) dois terão 

que estar filiados a FMC, os demais poderão ser colaboradores voluntários não sendo obrigatória a filiação para estes. 
22.2 A organização enviará a FMC lista dos componentes para apreciação e autorização.  
22.3 Para os membros filiados a FMC que estejam participando do campeonato, será atribuída à etapa por ele organizada a 

repetição dos pontos do melhor resultado obtido em provas participadas do campeonato de 2019. 
22.4 O piloto só poderá participar (com direito a pontuar) da organização de uma única prova. 

 

Art.23 - Percurso e Marcação: 
23.1 O percurso deverá ser marcado por setas indicativas de direção, sinais de perigo e bump´s; 
23.2 A organização deverá ter cuidado em caso de roteiros diferentes para que não haja confusão de indicações; 
23.3 Os pilotos devem seguir rigorosamente as leis de Trânsito Locais em vias públicas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO; 
23.4 Em caso de utilização de vias públicas poderá ser implantada o trecho com RADAR para controle de velocidade.  

 

Art.24- Os pilotos poderão inspecionar o percurso da prova a pé não podendo ser feito em um veículo. 
24.1  A penalidade por ter percorrido o percurso do teste em um veículo será a Desclassificação. 
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Art.25 - Penalização e Desclassificação: 
 

25.1  A Moto sendo pilotada por terceiros no percurso e ou transpor obstáculos..........................................................10 minutos. 
25.2  Pilotar fora do traçado e desviar obstáculos pertencentes a prova ......................................................................10 minutos. 
25.3  Provocar acidente por pilotar em sentido contrário ao da prova / troca de moto.........................................Desclassificação. 
25.4  Manobras radicais, Exibicionismo ou Direção perigosa dentro da área de competição........................................15 minutos. 
25.5  Reincidência do item 27.4 .....................................................................................................................................20 minutos. 
25.6 Piloto, mecânico ou membros da equipe que pilotarem a moto sem CAPACETE antes, durante e depois da 

prova......................................................................................................................................................................10 minutos. 
25.7 Reincidência do item 27.6......................................................................................................................................20 minutos. 
25.8 Treinar no circuito .......................................................................................................................................Desclassificação. 
25.9 Queimar a largada da bateria............................................................................................................................... 10 minutos. 
25.10 Não utilização dos equipamentos de segurança descritos no artigo 9º durante a prova...................................20 minutos. 

 

Art.26 - Abandono: 
 

Todo piloto que abandonar a prova deverá retirar o equipamento de GPS e devolve-lo a equipe de apuração, não poderá seguir 
o percurso em companhia ou a proximidade de outro piloto. A infração a esta regra poderá acarretar na suspensão do piloto 
infrator em provas futuras. 
 

Art.27 - Protestos: 
 

27.1 Os protestos contra pilotos, motocicletas e atitude anti-esportiva deverão ser feitos por escrito pelo piloto ou chefe de 
equipe e entregue ao Diretor de Prova, até 20 min. após a chegada do último piloto de sua categoria. 

27.2 Protestos contra resultados deverão ser feitos por escrito pelo piloto e entregues ao Diretor da Prova até 20 min. após a 

divulgação do resultado de cada categoria. 
27.3 Todos os protestos devem ser individuais e ESPECIFICOS POR ITEM e acompanhados de uma taxa no valor igual ao de 

inscrição da prova. 
27.4 Os protestos serão avaliados pelo Júri da Prova; caso da procedência o valor será devolvido ao reclamante, caso 

contrário, reverterá a favor da organização da prova. 
 

Art.28 - As punições Possíveis são: 
 Advertência 

 Penalidade de tempo 

 Exclusão na etapa 

 Suspensão no Campeonato. 

 No caso de recurso contra do Júri de prova o recurso deverá ser encaminhado até 10 dias após sua divulgação ao 
Tribunal Justiça Desportivo e acompanhado do valor de 05 salários mínimos. 

 
Art.29 – Competências 

29.1 Compete ao Diretor de Prova:  

29.1.1 Decidir pela aceitação ou não, de recurso impetrado por concorrente, contra outro concorrente. 
29.1.2 Desclassificar piloto por infração ao Regulamento. 
29.1.3 Decidir, juntamente com o Comissário da FMC pela aceitação ou não de recurso contra resultado. 

 

29.2  Compete ao Comissário de Hard Enduro, nomeado pela FMC:  

29.2.1 Julgamento de protestos contra a Prova e/ou Diretor. 
29.2.2 Julgamento da validade ou não da Prova para o Campeonato. 
29.2.3 Julgamento de desclassificações e suspensões dos pilotos. 
29.2.4 Aplicar punição à piloto que tenha cometido qualquer infração aos Regulamentos. 

 
Art.30 – Lixo produzido pelas equipes na manutenção das motos e alimentação: 

30.1 Todos materiais orgânicos e inorgânicos deverão ser acondicionados pelos membros da equipe em sacos de lixo para 
o correto descarte;  

30.2 Sobras de Combustível e derivados do petróleo deverão ser acondicionados em recipientes apropriados e retornados 
com a equipe. 

 
 

Fortaleza, 04 de janeiro de 2019. 
 

Vistos: 
Comissão de Hard Enduro do Estado do Ceará 
Alexandre Negreiros/Ant.de Melo Marinho Filho/Euclides Aragão/Renato Araújo/Roberto Ito/Tupany Lustosa 
 
Marcelo da Silva – OAB/CE 17.053 
Diretor Jurídico FMC  

  


