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REGULAMENTO GERAL
CAMPEONATO MARANHENSE DE MOTOCROSS 2018
PARTE GERAL
Título I – Regras Gerais
Capítulo I – Definições
A Federação Maranhense de Motociclismo – FMMA, por meio de seu Presidente, de acordo com as leis
desportivas vigentes no País, em consonância com o estabelecido nas regras e estatutos da Confederação
Brasileira de Motociclismo – CBM, bem como com o Estatuto Geral da FMMA, faz saber e estabelece o
Regulamento Geral do Campeonato de Motocross de 2018, com validade até o dia 31 de dezembro de 2018.
Art. 1º. O Presente regulamento, bem como seus anexos e alterações serão regidos pelas leis desportivas, pelo
Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva – CBJDD (Resolução nº29 de 10 de dezembro de 2009), Lei
9.615/98, pelas Regras e Estatutos da CBM, Estatuto da FMMA e demais preceitos legais desportivos e da
legislação pátria.
§ 1º. Este Regulamento Geral tem força de lei desportiva, assim como seus anexos e suas alterações.
§2º. O presente Regulamento Geral terá validade em todas as provas do Campeonato Maranhense de Motocross
2018 e terá validade até 31 de dezembro de 2018.
§ 3º. Os anexos e as alterações deste Regulamento Geral que tiverem caráter emergencial, desportivos e de
segurança, entrarão em vigor, imediatamente, a partir da data determinada nos mesmos.
Parágrafo único. Em casos omissos ou não previstos neste Regulamento caberá aos Comissários Desportivos da
FMMA e/ou ao Diretor da Prova, decidir quando apresentados durante a competição, e pela FMMA quando
apresentados após prova.
§4º. O Campeonato Maranhense de Motocross 2018 terá a figura do organizador e do realizador:
I-

É organizador aquele que intermedia, negocia e se responsabiliza perante pessoas jurídicas de direito
público ou privado, pessoas físicas, que tiverem interesse em sediar uma etapa do Campeonato
Maranhense de Motocross 2018, devendo prestar toda assessoria aos organizadores, sanar quaisquer
dúvidas dos realizadores, apresentar a proposta do campeonato e qualquer outra atividade
pertinente à empresa realizadora de evento de motocross, incluindo serviços pertinentes à execução
das provas.

II-

É de responsabilidade do organizador, comparecer com antecedência ao evento para fiscalizá-lo com
intuito de que as normas e diretrizes desportivas sejam cumpridas, incluindo este Regulamento.
A função de organizador das etapas de motocross ficará à cargo da Diretoria da FMMA, devendo ser
votada após a primeira reunião pela maioria dos membros da diretoria presentes ou indicado pelos
mesmo membros da Diretoria quando a pessoa indicada for detentora de conhecimento amplo e
comprovado em organização de campeonato.
A Diretoria nomeia o Sr. Francisco Uerter Soares de Sousa, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o
número 837.122.083-91 como organizador das etapas do Campeonato Maranhense de Motocross
2018.
É realizador toda pessoa jurídica de direito público ou privado e/ou pessoa física, que tenha
manifesto interesse em realizar uma etapa do Campeonato Maranhense de Motocross 2018,
devendo a etapa estar obrigatoriamente confirmada.
Todo e qualquer realizador estará sob fiscalização do organizador e sob supervisão da FMMA, sendo
obrigatório o cumprimento deste Regulamento, o Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva
– CBJDD (Resolução nº29 de 10 de dezembro de 2009), Lei 9.615/98, as Regras e Estatutos da CBM,
Estatuto da FMMA e demais preceitos legais desportivos e da legislação pátria.

III-

IV-

V-

VI-
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VIIVIII-

Caberá à Federação Maranhense de Motociclismo a supervisão destas etapas.
Caberá ao realizador do evento, cumprir com as normas e medidas de segurança exigidos pela
legislação pátria para realização de um evento.

§6º. O Campeonato Maranhense de Motocross 2018 terá no mínimo 04 (quatro) etapas e no máximo 08 (oito)
etapas.
Título II – DOS PILOTOS
Capítulo I – Licença
Art.2º. A participação no Campeonato Maranhense de Motocross é indiscutivelmente restrita àqueles pilotos
portadores de licença válida (ano 2018) da FMMA ou da CBM para o respectivo ano de 2018.
Parágrafo único. Poderão participar, em qualquer categoria, pilotos convidados ou estrangeiros, sem contudo
pontuar no Campeonato, mas tendo direito aos troféus e devidas premiações.
Seção I – Pilotos menores de 18 anos
Art.3º. Qualquer piloto menor de 18 anos deverá apresentar o Termo de Responsabilidade (em anexo)
devidamente preenchido e assinado.
Art.4. O menor de 18 anos deverá, obrigatoriamente, estar em companhia de seus pais ou responsáveis, devendo
estes apresentarem documento (RG).

Seção II – Considerações gerais para os pilotos
Art.5º. O piloto poderá participar de uma ou mais categorias pontuando no Campeonato 2018, desde que o
mesmo atenda às exigências de cada categoria e também às normas deste Regulamento.
Art.6º. Todo piloto deve possuir numeral estampado no uniforme, ou nas costas da camisa ou no colete, e no
number plate frontal e tampas laterais da moto.
Parágrafo único. Cada piloto deve escolher seu número sem que haja números iguais para pilotos diferentes.
Desta forma, o número de cada piloto é único. O número zero não tem validade e não será permitido seu uso no
campeonato.
Art.7º. O uso de equipamento de proteção é obrigatório e de inteira responsabilidade do piloto. São
equipamentos de proteção: capacete afivelados/jugular presa, botas, coletes, óculos, joelheiras e cotoveleiras,
luvas, dentre outros.
Art.8º. O piloto campeão de 2017 poderá escolher numeral de cor branca no fundo de cor vermelha, utilizando o
número 1.
Art.9º. O fair-play é o princípio alicerçante de Campeonato. Devendo sempre agir com ética e moralidade,
mantendo-se sempre o espírito esportivo, sob pena de análise pelo Diretor de Provas ou a FMMA.
§1º. Manter o mais alto espírito desportivo para com os demais concorrentes, antes, durante e após a
competição, sob pena de punições, e respeitar todas as disposições constantes no presente Regulamento e seus
anexos e alterações, bem como as disposições do Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva – CBJDD (
Resolução nº29 de 10 de dezembro de 2009), Lei 9.615/98, pelas Regras e Estatutos da CBM, Estatuto da FMMA e
demais preceitos legais do motociclismo, incluindo os princípios e fundamentos do Código Nacional de Trânsito.
§2º. Auxiliar outro piloto em caso de acidente com danos físicos, prestando socorro quando possível.
§3º. Comunicar a Organização sobre estes acidentes.
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§4º. Manter o espírito de competição sadia e amigável, evitando atos que possam prejudicar ou conduzir a
acidente aos demais concorrentes.
§5º. A documentação do piloto e da moto é de única e exclusiva responsabilidade do piloto.
§6º. É extremamente proibida a participação de qualquer piloto com sintomas de embriagues ou qualquer outro
tipo de entorpecentes, sob pena de desclassificação do piloto da etapa, sem a devolução dos valores cobrados
de inscrição.
Capítulo II – Das Categorias
Art.10. Serão consideradas categorias oficiais do Campeonato Maranhense de Motocross 2018:
§1º Mirim/MXF: Poderão participar pilotos homens com idade até 14 anos, filiados na FMMA e com autorização
ou em companhia do responsável. Para as mulheres, sem limite de idade.
§2º Iniciante: Somente poderão participar pilotos filiados à FMMA, que não tenham marcado pontos em
nenhuma das outras categorias do Campeonato, também pilotos oriundos da categoria Mirim/MXF que subiram
para a categoria Iniciante, e pilotos que participaram do Campeonato de 2017 sem alcançar o 1º (primeiro) lugar
na Classificação Geral.
Parágrafo único. Não há qualquer impedimento para que os pilotos da Categoria Iniciante possam competir em
categorias acima desta, desde que esteja de acordo com o exigido para tais categorias.
§3º Intermediário: Só poderão participar pilotos filiados com idade mínima de 14 anos com autorização do
responsável, com motos 4 tempos de fabricação Nacional até 230 cilindradas.
Parágrafo único. O piloto inscrito nesta categoria não irá pontuar nas demais categorias.
a) Os pilotos inscritos nesta categoria poderão participar das demais categorias acima a esta.
b) Ao final do Campeonato 2018 o 1º (primeiro) e 2º (segundo) lugar desta categoria não poderão
participar da mesma no ano seguinte (2019).
§4º. MX intermediário: Só poderão participar pilotos filiados à FMMA que não obtiveram destaque nos últimos
anos na categoria MX1 e/ou pilotos que estão iniciando com motos importadas.
a) Participarão pilotos com moto de motor 2t e motos com motor 4t.
b) Pilotos de outros Estados e sem confirmação de qualificação técnica não poderão participar desta
categoria. Todas as condições e avaliações ficarão a cargo da organização e do Diretor de Prova,
respectivamente.
c) Os pilotos desta categoria poderão competir na categoria acima a esta.
d) O piloto que obteve o 1º na categoria MX Intermediário do Campeonato de 2017 deverá subir de
categoria.
e) Tendo em vista o incentivo ao esporte e a esta categoria, visando fomentar mais participantes nesta
modalidade, apenas o 1º (primeiro) lugar subirá de categoria, permitindo que todos alcancem resultados
gradativos e satisfatórios, sem que riscos ou injustiças ocorram.
f) Ao final do Campeonato 2018 o 1º colocado nesta categoria não poderá participar desta categoria no
ano seguinte.
§5º. Nacional 230cc: Somente pilotos devidamente filiados à FMMA, entre 14 anos de idade (com autorização
escrita dos responsáveis) até 55 anos, com uso de moto de fabricação Nacional motor 4 tempos até 230
cilindradas.
§6º.Nacional Força Livre: Somente pilotos devidamente filiados à FMMA, entre 14 anos de idade (com
autorização escrita dos responsáveis) até 55 anos, com uso de moto de fabricação Nacional motor 4 tempos,
cabendo ao organizador ou ao Diretor de Provas permitir ou não o acesso de motos nesta categoria, com intuito
de não prejudicar a coletividade dos pilotos.
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§7º. Open Nacional: Só poderão participar pilotos devidamente filiados junto à FMMA e que completem 35 anos
até 31/12/2018, sendo formada por motos 4tempos até 230cc.
Parágrafo único. Visando a adequação ao exigido pela CBM, e com intuito de que as regras sejam inseridas de
forma gradativa ao nosso Estado, buscando aperfeiçoamento e melhorias gerais, e sem causar qualquer injustiça,
será seguido o exigido pela CBM no ano de 2019, devendo o piloto, obrigatoriamente e sem qualquer ressalva, ter
completado 35 anos até 01/01/2019.
I- Regras:
a. Definição de 35 anos até 31/12/2018: significa que todo piloto filiado à Federação Maranhense de
Motociclismo – FMMA e respectivamente fizer aniversário até 31/12/2018, estará apto a participar desta
categoria. Assim sendo, se este piloto fizer aniversário no primeiro ou no segundo semestre, não terá
impedimento para participar desde a 1ª Etapa do Campeonato 2018.
b. Prazo, validade e justicitiva: Visando incentivar a participação da coletividade de pilotos e inserir as novas
regras da CBM da MX3, a validade desta alteração se encerrará em 31/12/2018, passando a entrar em
vigor o critério de idade da CBM da MX3, assim sendo, para o Campeonato de 2019 o piloto estará,
obrigatoriamente, condicionado ao critério de 35 anos completos até 01/01/2019.
§8º.MX1: Só poderão participar pilotos com 15 anos de idade completos e até 55 anos filiados na FMMA, com
motos de fabricação importada, sendo as motos de motor 2T e motos 4T.
§9º.MX3: Somente motos de fabricação importada, sendo motos 2T e/ou motos 4T .
Parágrafo único. Pilotos homens somente com idade mínima de 35 anos, e mulheres a partir de18 anos.
I- Regras:
a. Definição de idade mínima de 35 anos: o piloto que completar 35 anos até 01/01/2018, conforme
exigência da CBM para categoria MX3. Para o ano de 2019, deverá ser seguido o critério escolhido para
CBM, assim como neste ano de 2018. Desta forma só participará piloto que tenha completado 35 anos
até 01/01/2018.
§10. Piloto que se inscrever nas categorias NACIONAL FORÇA LIVRE, OPEN NACIONAL, MX3 e MX1, não poderá
correr na categoria INTERMEDIÁRIO.
§11. A data a ser considerada como base de cálculo para idade será: 01/01/2018. Desta forma, o piloto que
pretender se inscrever em qualquer categoria que use o critério de idade, deverá ter completado ano até
01/01/2018.
Parágrafo único. Com exceção da Categoria Open Nacional, que pretende incentivar a coletividade de pilotos e
fomentar o esporte no Estado do Maranhão, desta forma, exclusivamente para fins de adequação normativa e
leis exigidas, o piloto que se inscrever na Categoria Open Nacional deverá completar 35 anos até o dia
31/12/2018. No ano de 2019, a regra a ser seguida será a mesma exigida pela CBM na Categoria MX3, devendo o
piloto ter 35 anos já completos até 01/01/2019, sob pena de sofrer sanções previstas neste Regulamento.
Art.11. Durante o Campeonato de 2018, o piloto deverá usar o numeral de cor preta em fundo branco ou
numeral branco em fundo preto.
Capítulo III – Das Inscrições
Art.12. Só serão aceitas inscrições de pilotos devidamente filiados à FMMA ou CBM.
§1º Haverá tolerância até a 1ª etapa, para que os pilotos ainda não filiados possam participar e pontuar no
Campeonato, com devido pagamento da tarifa de inscrição.
Parágrafo único. A partir da 2ª etapa do Campeonato, só poderão participar das provas e pontuar aqueles pilotos
que estiverem filiados junto à FMMA ou CBM.
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Art.13. Os valores de inscrição seguirão a presente tabela:
CATEGORIA
MIRIN/MXF
INICIANTE
INTERMEDIÁRIO
NACIONAL FORÇA LIVRE
NACIONAL 230CC
OPEN NACIONAL
MX INTERMEDIARIO
MX3
MX1

VALOR
R$ 40,00
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 80,00
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 90,00

Parágrafo único. Não haverá devolução da taxa de inscrição, independente da justificativa apresentada pelo
requerente.
Capítulo IV – Das Provas
Seção I – Programa de Provas
Art.14. Toda etapa contará com treinos oficiais, que acontecerão das 10:00h até às 17:00h do dia que anteceder
à etapa/competição, devendo estar presente ambulância e bandeirinhas na pista.
Parágrafo único. Apenas piloto devidamente filiado e com inscrição realizada poderá participar do treino oficial.
Art.15. A ordem dos treinos oficiais será a mesma das provas, a seguir: MIRIM/MXF, Iniciante, Intermediário,
Nacional Força Livre, Nacional 230cc, Open Nacional, MX Intermediário, MX3 e MX1.
Art.16. Nenhuma largada poderá ocorrer antes das 10:00h e nem depois das 14:00h.
§1º As provas devem ser concluídas antes do anoitecer, garantindo visibilidade e segurança dos participantes.
Art.17. A ordem de largada das competições (bateria única): MIRIM/MXF, Iniciante, Intermediário, Nacional
Força Livre, Nacional 230cc, Open Nacional, MX Intermediário, MX3 e MX1.
Seção II – Das Baterias
Art.18. As baterias do Campeonato Maranhense de Motocross 2018 serão disputadas da seguinte forma:
§1º. Categoria MIRIM/MXF: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 10 minutos mais 02 (duas) voltas.
§2º. Categoria Iniciante: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 12 minutos e mais 02 (duas) voltas.
§3º. Categoria Intermediário: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 12 minutos e mais 02 (duas) voltas;
§4º. Categoria Nacional Força Livre: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 15 minutos e mais 02 (duas) voltas;
§5º. Categoria Nacional 230cc: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 15 minutos e mais 02 (duas) voltas;
§6º. Categoria OPEN NACIONAL: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 12 minutos e mais 02 (duas) voltas;
§7º. Categoria MX INTERMEDIÁRIO: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 15 minutos e mais 02 (duas) voltas;
§8º. Categoria MX3: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 15 minutos e mais 02 (duas) voltas;
§9º. Categoria MX1: Haverá 01 (uma) bateria com tempo de 18 minutos e mais 02 (duas) voltas;
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Parágrafo único. Caberá ao Diretor de Provas comunicar qualquer mudança na realização de cada bateria.
Podendo diminuir o tempo de bateria por:
I. força maior ou caso fortuito;
II. horário – anoitecer rápido;
III. más condições da pista;
IV. ou por qualquer outro critério que julgar prudente e que justifique a alteração.
a)
A alteração de tempo deverá ser comunicada exclusivamente pelo Diretor de Provas, podendo ocorrer no
gate, antes da largada da bateria em questão, ou em baterias que antecederem esta categoria que sofrerá
modificação do tempo de prova.
Seção III - Da Parada de Prova
Art.19. A Direção de Prova tem o direito de, sob sua própria iniciativa, por razões urgentes, de segurança, ou
outro caso fortuito ou de força maior, parar uma prova prematuramente ou cancelar uma parte ou todo o evento.
Art.20. Se uma prova é parada a qualquer momento durante a primeira metade do tempo previsto de prova,
haverá uma relargada completa. Mudanças de motos não serão permitidas.
Art.21. A Direção de Prova pode desclassificar um ou mais pilotos, julgados culpados pela parada da prova.
Art.22. Se uma prova for interrompida após a primeira metade do tempo previsto de prova a ser transcorrido, a
prova será considerada completa.
§1º. A ordem de chegada será baseada na colocação dos pilotos na volta anterior a que a bandeira vermelha foi
mostrada.
§2º. Qualquer piloto considerado pela Direção de Prova como responsável pela bandeira vermelha, será colocado
atrás dos demais pilotos, tendo completado um número igual ou maior de voltas.
Art.23. É proibido que qualquer piloto largue fora do Gate.

Seção IV- Assistência Exterior e Corte de Percurso.
Art.24. Qualquer assistência externa no percurso é proibida durante a(s) prova(s), salvo se for efetuado por um
comissário designado pelo organizador para garantir a segurança.
§1º. Penalidade: A penalidade pela violação desta regulamentação é a perda de pontuação.
Art.25. Atalhar ou tentar atrapalhar o percurso é proibido.
§1º. Penalidade: A penalidade por tentar tirar vantagem por atalho de percurso será a desclassificação.
Parágrafo único. Se necessárias penalidades adicionais serão decididas pela direção de prova.
Seção V- PITSTOP (Zona de reparos)
Art.26. Ao lado da pista, uma área deverá ser reservada para reparos durante a prova. Nesta área específica, as
únicas pessoas autorizadas são os mecânicos (um por piloto), que podem fazer reparos ou ajustes nas
motocicletas durante as provas.
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Capítulo V - Sinais Oficiais e Resultados
BANDEIRA
Vermelha, agitada
Preta e um quadro com números do piloto
Amarela, fixa
Amarela agitada
Azul agitada
Branca com cruz vermelha
Verde
Xadrez Preta e Branca agitada

SIGNIFICADO
Parada imediata, obrigatórias para todos
Piloto indicado deve parar no Pit Stop
Perigo dirigir de vagar
Perigo Imediato, devagar, não ultrapasse
Atenção der passagem
Pessoal ou veículos de serviço médico na pista
Pista livre para a largada da bateria
Fim de prova ou treino

Art.27. O vencedor de uma prova é o piloto que atravessar a linha de chegada em primeiro lugar, transcorrido o
tempo de prova e as voltas finais previstas por regulamento em cada categoria.
Art.28. Um piloto não será classificado se ele:
§1º. Não tiver atravessado a linha de chegada nos 5 (cinco) minutos após a chegada do vencedor.
Parágrafo único. Todos os resultados devem ser homologados pelo Júri.

CAPÍTULO VI - Pontuação para o Campeonato Maranhense de Motocross 2018
Art.29. Cada bateria final válida, marcará pontos para o campeonato.
Art.30. O critério de desempate para o campeonato é o maior numero de vitórias, seguidas pelo maior numero de
segundos lugares e assim sucessivamente.
Art.31. Os pontos serão atribuídos para o CAMPEONATO MARANHENSE DE MOTOCROSS – 2018 em cada bateria
válida conforme tabela abaixo:
1°Lugar –25 pontos
2°Lugar –22 pontos
3°Lugar –20 pontos
4°Lugar –18 pontos
5°Lugar –16 pontos

6°Lugar –15 pontos
7°Lugar –14 pontos
8°Lugar –13 pontos
9°Lugar –12 pontos
10°Lugar –11 pontos

11°Lugar –10 pontos
12°Lugar –09 pontos
13°Lugar –08 pontos
14°Lugar –07 pontos
15°Lugar –06 pontos

16º Lugar –05 pontos
17º Lugar –04 pontos
18º Lugar –03 pontos
19º Lugar –02 pontos
20º Lugar –01 ponto

Art.32. Para o piloto que se acidentar durante uma etapa, independente da colocação que o piloto estava na
corrida antes do acidente, será dado ao mesmo apenas um ponto de bonificação.
Art.33. Para o piloto pontuar na etapa, o mesmo efetivamente deverá ter realizado ao menos uma volta
completa, incluída a passagem pelo ponto da cronometragem.
Art.34. Ao final do Campeonato será proclamado Campeão o piloto que houver somado o maior número de
pontos, em cada categoria.
Art.35. Em caso de empate no total de pontos entre dois ou mais competidores de uma categoria, o critério de
desempate para definir o Campeão será:
§1º. A melhor colocação para quem tiver o maior número de primeiros lugares.
§2º. Persistindo o empate, passa-se a considerar o maior número de segundos lugares e assim sucessivamente.
Parágrafo único. Se mesmo assim persistir o empate, será declarado campeão o piloto mais bem colocado na
última etapa.
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Capítulo VII- Dos Protestos
Art.36. Os protestos contra pilotos, motocicletas e atitude antidesportiva deverão ser feitos por escrito pelo
piloto ou chefe de equipe e entregue ao Diretor de Prova, até15 minutos após a chegada do primeiro colocado.

Art.37. Protestos contra resultados deverão ser feitos por escrito pelo piloto e entregues ao Diretor da Prova
até15 minutos após a divulgação do resultado final.
Art.38. Não cabem protestos contra decisões das autoridades da prova.
Art.39. Os casos omissos a este regulamento serão julgados de acordo com o regulamento da CBM.
Art.40. Todos os casos serão cabíveis de punição, que serão aplicadas de acordo como regulamento oficial da
Confederação Brasileira de Motociclismo.
Art.41.Todos os protestos devem ser ESPECÍFICOS POR ITEM e acompanhados de uma taxa no valor da inscrição
da categoria.
Capítulo VIII - Cerimônias de Entrega de Prêmios
Art.42. O piloto só terá acesso ao pódio, vestido com a calça ou bermuda, camisa oficial de competição ou outra
camisa, de bota ou tênis, critério válido para TODAS as categorias.
Capítulo IX- Premiação, Troféus e Medalhas
Art.43. Subirão ao pódio os cincos primeiros colocados das categorias, MIRIM/MXF, Iniciante, Intermediário,
Nacional Força Livre, Nacional 230cc, Open Nacional, MX Intermediário, MX3 e MX1.
Art.44. A premiação em cada Etapa do Campeonato será no valor mínimo de R$8.200,00 (oito mil e duzentos
reais), pagos em espécie, divididos para as nove categorias de acordo com a tabela abaixo.
CATEGORIAS
COLOCAÇÃO
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
TOTAL

MIRIN/MXF
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 50,00
TROFÉU
R$ 350,00

Iniciante
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 550,00

Open Nacional

MX
INTERMEDIARIO

1º LUGAR

R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 800,00

2º LUGAR

R$ 200,00

R$ 200,00

R$ 250,00

R$ 600,00

3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
TOTAL

R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 700,00

R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 800,00

R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 900,00

R$ 400,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 2.100,00

COLOCAÇÃO

Intermediário
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 800,00

MX3

Nacional 230cc
R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 1.000,00

MX1

Nacional Força
Livre
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 1.000,00
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Capítulo X - A FMMA
Art.45. A Federação Maranhense de Motociclismo - FMMA poderá excluir definitivamente ou temporariamente,
qualquer piloto, de qualquer categoria, se ele ou sua equipe, não seguirem as normas e regras constantes neste
regulamento, se assim achar necessário.
Capítulo XI - Box
Art.46. A Área de Box é restrita somente para pilotos e suas equipes.
Art.47.Todos os pilotos e equipes devem preservar o respeito para com o próximo na área de Box.
Art.48. É proibido som automotivo na área de Box, o piloto ou equipe que desrespeitar esta norma será punido
com a suspensão na prova.
Capítulo XII - Pista
Art.49. As pistas de Motocross que farão parte do Campeonato Maranhense 2018 deverão ser obrigatoriamente
homologadas pela FMMA, sendo que as mesmas devem possuir os seguintes requisitos:
§1º. Todos os saltos devem estar em perfeito estado, proporcionando segurança e desenvolvimento técnico do
piloto;
§2º. Manter isolada do público, evitando a invasão de público e terceiros que não possuam autorização;
§3º. Possuir área de acesso restrito ao Box;
§4º. Acesso livre e fácil para ambulância e
viaturas;
§5º. Possuir local de venda de alimentos;
§6º. Caminhão pipa, trator com arado ou qualquer máquina em caso de manutenção de pista;
7º. Alvará de licença da FMMA valor de R$500,00.
Capítulo XIII - Formação do Gate Área de largada.
Art.50. A largada será formada atrás de uma linha pré-demarcada pelo organizador e a ordem de escolha da
posição no Gate de largada dos pilotos será:
§1º . Caso haja o uso do equipamento transponder, o lugar no gate será escolhido com base no treino oficial do
dia que anteceder à etapa.
§2º. Caso não haja transponder, o lugar no gate será escolhido com base na ordem de inscrição, observando-se o
número da inscrição na ficha.
§3º. Caso não haja numeração na ficha de inscrição, caberá ao Diretor de Provas, com base no ranking do
Campeonato, chamar cada piloto, seguindo a ordem de pontuação, para que escolha seu lugar.
§4º. Em se tratando de 1ª etapa, caso haja dúvida quanto à ordem de escolha no gate, o Diretor de Provas deverá
organizar com base no resultado do Campeonato anterior (2017), seguindo a colocação do 1º ao 5º.
Art.51. A área de largada deverá ter no mínimo 20 metros de largura, sem conter qualquer obstáculo, em linha
reta por no mínimo 30 metros.
Art.52. O mínimo de pilotos para cada largada de cada categoria é de 05 (Cinco) pilotos.
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Parágrafo único. Salvo a categoria Mirim/MXF, que poderá largar com no mínimo 04 (quatro) pilotos, como
forma de incentivar a entrada de novos pilotos no esporte.
Art.53. A área de chegada deverá ser em local de baixa velocidade, bem sinalizado e pré-determinado.
Capítulo XIV - Vistoria das Motos.
Art.54. A FMMA ou organização de prova será responsável pela vistoria técnica das motos, sendo os seguintes
itens devem ser observados:
§1º. Os manetes de freio e embreagem deverão conter com as “bolinhas” nas pontas.
§2º. A moto não poderá possuir pontas com extremidades agudas, pneus com parafusos, facão, estribos
desnecessários e etc;
§3º. O piloto deverá, obrigatoriamente, estar equipado com capacete, botas, camiseta de manga longa, calças
especiais de competição, colete, luvas e óculos especiais para competição, bem como qualquer outro
equipamento de proteção como joelheiras, cotoveleiras, protetor de pescoço.
§4º. Todas as motos devem estar com no mínimo 03 números colados, nos locais específicos:
I- 01(um) Number Plate frontal e dois laterais, com números bem legíveis, sendo o fundo cor branco e número cor
preto ou fundo preto com número branco.
§5º. Piloto Campeão terá direito a usar o número 1(um), e deverá estar com no mínimo 03 números colados em
locais específicos: 01 (um) número Number Plate Frontal e 2 (dois) Laterais, com números bem legíveis, sendo
que fundo cor Vermelho e número cor branco.
§6º Em todas as categorias os pilotos inscritos devem, obrigatoriamente, conter com números diferentes entre si.
Capítulo XV - Verificação de Motocicletas
Art.55. As Motocicletas inscritas poderão ser vistoriadas a qualquer momento, antes, durante e depois da prova,
por quem de direito, podendo o piloto ser desclassificado no primeiro e segundo caso de irregularidade, e
excluído no terceiro.

Parágrafo único. As motocicletas que estiverem em desacordo com as especificações técnicas serão
desclassificadas sem prejuízo de outros sansões mais graves, e suspensão de acordo Código Brasileiro de Justiça e
Disciplina Desportiva – CBJDD ( Resolução nº29 de 10 de dezembro de 2009), Lei 9.615/98, pelas Regras e
Estatutos da CBM, Estatuto da FMMA e demais preceitos legais do motociclismo.

Art.56. Na vistoria técnica é essencial, pois com a verificação dos itens de segurança estará garantida a
preservação e segurança de todos. Todavia podem ser vistoriados quaisquer outros itens visíveis de motor, chassis
e demais componentes.
Art.57. O exame procedido antes da prova e treinos, não torna válida qualquer irregularidade existente na
motocicleta e que venha ser contestada posteriormente.
Capítulo XVI - Disposições finais.
Art.58. A Federação de Motociclismo do Maranhão - FMMA e a organização de provas, ficam eximidos, por si,
bem como pelos seus órgãos auxiliares e membros, de toda e qualquer responsabilidade civil ou penal
decorrentes de infrações ou acidentes ocorridos durante a realização da prova, recaindo esta responsabilidade,
exclusivamente, àquele que deu causa ao fato, ao que o piloto concorrente ou seu responsável, sendo aceito e
aderido no ato da assinatura de cada inscrição.
Art.59. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua homologação pelo Presidente da FMMA,
revogando as disposições em contrário.
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Art.60. Este Campeonato, bem como seu Regulamento, está submetido ao Código Brasileiro de Justiça e
Disciplina Desportiva, sob supervisão da Federação de origem no Estado.
Art.61. As provas geralmente serão realizadas no interior de propriedades particulares e contarão com a presença
do público local. Portanto, dependerão do comportamento de cada participante, a imagem que as provas trarão
aos moradores, proprietário e curiosos. Colabore para que o Motocross seja um esporte sadio e de alto nível, para
podermos contar sempre com boas pistas e ganhar a simpatia do público para os próximos eventos.
Art.62. Jamais ingerira bebidas alcoólicas ou faça uso de entorpecentes antes e durante os eventos. Você poderá
causar acidentes graves e pode responder cível e criminalmente por qualquer acidente causado.
Art.63. Respeite os outros competidores e concorrentes, bem como os membros de suas equipes, para também
ser respeitado e procure manter sempre o mais alto espírito esportivo nas competições.

Seção I- Cerimonia de Entregas dos Prêmios
Art.64. Os cincos primeiros colocados em cada bateria, deverão se dirigir ao pódio IMEDIATAMENTE após o
término da bateria, sem conceder entrevistas, ou qualquer outro ato que provoque atraso na premiação.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO
PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA MENOR DE 18 ANOS EM COMPETIÇÃO E CAMPEONATO DE
MOTOCICLISMO (ENDURO FIM, MOTOCROSS E REGULARIDADE) DO ANO DE 2017.

DADOS DO ATLETA MENOR:
Nome
completo:__________________________________________________________________________
Naturalidade: Brasileiro (a)

Estrangeiro(a)

Cédula de Identidade RG: ___________________________ CPF:__________________
Endereço completo:________________________________Comple___________________
CEP:________________
Cidade:__________________ Estado:_____________________________
DADOS DO RESPONSÁVEL:
Nome
completo:___________________________________________________________________________
Naturalidade: Brasileiro (a)

Estrangeiro(a)

Cédula de Identidade RG: __________________CPF:___________________
Endereço completo:________________________________________________________________
Complemento:_____________ CEP:____________Cidade______________Estado:___________
EU, RESPONSÁVEL, autorizo o MENOR, acima qualificado, a participar de TODAS as etapas e as
provas do Campeonato Maranhense de 2017, nas modalidades Enduro FIM, MOTOCROSS e
REGULARIDADE/DUPLAS,
realizadas
pela
FEDEREAÇÃO
MARANHENSE
DE
MOTOCICLISMO – FMMA, que serão realizadas por todo Estado do Maranhão. Declaro ter completa
consciência das responsabilidades assumidas descritas no presente termo, bem como dos riscos, não
sendo atribuída qualquer responsabilidade à FMMA, e ainda, serem totalmente verdadeiras as
informações prestadas.
_________________________________ , ___________ DE ___________________ DE 2017.
(CIDADE/ESTADO)

(DIA)

(MÊS)

_______________________________________________________________
Assinatura do Responsável
_______________________________________________________________
Assinatura do(a) menor

Observações:
1º. O Termo deve ser acompanhado de cópia do RG do responsável, do menor e do acompanhante.
2º. Este Termo, bem como as respectivas cópias dos documentos dos envolvidos, dever ser entregue na inscrição da
primeira etapa ou prova que o menor participar, e terá validade para todo o Campeonato de 2018 e suas respectivas
modalidades (ENDURO FIM, MOTOCROSS e REGULARIDADE/DUPLAS).
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TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ACOMPANHANTE
PREENCHER APENAS E QUANDO O RESPONSÁVEL NÃO PUDER COMPARECER EM TODAS AS ETAPAS E
PROVAS.

Na minha ausência, EU, RESPONSÁVEL, autorizo o maior e capaz:
Nome
completo:___________________________________________________________________________
Naturalidade: Brasileiro (a)

Estrangeiro(a)

Cédula de Identidade RG: ___________________________
CPF:__________________________________
Endereço
completo:________________________________________________________________________
Complemento:_____________________________________________ CEP:________________ _______
Cidade:______________________________________________
Estado:_____________________________

EU, ACOMPANHANTE AUTORIZADO, maior de idade, sou plenamente capaz e me responsabilizo
pelo MENOR, já qualificado, na ausência de seu RESPONSÁVEL durante qualquer etapa ou prova do
Campeonato Maranhense de 2017 em suas modalidades (ENDURO FIM, MOTOCROSS,
REGULARIDADE/DUPLAS). Declaro ter completa consciência das responsabilidades assumidas
descritas no presente termo, bem como dos riscos, não sendo atribuída qualquer responsabilidade à
FMMA, e ainda, serem totalmente verdadeiras as informações prestadas.

__________________________________ , ___________ DE ___________________ DE 2017.
(CIDADE/ESTADO)
(DIA)
(MÊS)

_______________________________________________________________
Assinatura do Responsável
_______________________________________________________________
Assinatura da pessoa responsável pelo adolescente no evento
_______________________________________________________________
Assinatura do(a) menor

Observações:
1º. O Termo deve ser acompanhado de cópia do RG do responsável, do menor e do acompanhante.
2º. Este Termo, bem como as respectivas cópias dos documentos dos envolvidos, dever ser entregue na inscrição da
primeira etapa ou prova que o menor participar, e terá validade para todo o Campeonato de 2017 e suas respectivas
modalidades (ENDURO FIM, MOTOCROSS e REGULARIDADE/DUPLAS).
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CÓDIGO DISCIPLINAR DAS INFRAÇÕES DE OFENSAS FISÍCAS, MORAIS E PSICOLÓGICAS CONTRA A PESSOA
Capítulo I – DAS AGRESSÕES FÍSICAS
Art. 1º - Praticar vias de fato:
ICONTRA PESSOA VINCULADA À ENTIDADE OU ASSOCIAÇÃO POR FATO LIGADOAOMOTOCICLISMO.
PENA: suspensão de trinta (30) acento e oitenta (180)dias;
IICONTRA MEMBRO DE ÓRGÃO OU PODER DA FMMA, DA JUSTIÇA DESPORTIVA, POR FATO LIGADO AO
MOTOCICLISMO.
PENA: suspensão de um (1) a dois (2) anos e eliminação na reincidência;
III – 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.
Art. 2º- Para os efeitos do disposto no inciso III, o diretor de prova e os auxiliares são considerados em função
desde a escalação até o término do prazo fixa do para a entrega dos documentos do evento na entidade.
Art.3º As vias de fato, quando praticadas por diretor de prova ou auxiliarem função, observado o disposto no
artigo anterior, serão punidas com a pena de noventa (90) a
trezentos e sessenta (360) dias de suspensão.
Parágrafo único. Tais sanções não eximem que quem praticou tal ato responda legalmente.
Capítulo II - DAS OFENSAS MORAIS E PSICOLÓGICAS
Art. 4º - Ofender ou agredir moralmente ou psicologicamente pessoa vinculada à associação ou entidade, por fato
ligado ao motociclismo.
PENA: suspensão de dez (10) a noventa (90) dias.
Art.5º - Manifestar-se de forma desrespeitosa ou ofensiva, contra membros da FMMA, Conselho Técnico
Desportivo Estadual (CTDE), do Conselho Regional de Desportos (CRD), dos poderes das entidades dirigentes e da
Justiça Desportiva, ou ameaça-los de mal injusto e grave.
PENA: suspensão de trinta (30) acento e oitenta (180) dias.
Parágrafo único – Quando a manifestação for feita por meio da imprensa, rádio ou televisão, a pena será de
sessenta (60) a trezentos e sessenta (360) dias.
Art.6º- Atribuir fato inverídico contra a associação, membros dos seus poderes ou contra diretor de prova, em
razão de suas atribuições
PENA: suspensão de sessenta (60) a cento e oitenta (180) dias.
Art.7º- 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.
Art. 8º - 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.
Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, aplica-se o disposto no artigo 2.
Art.9º- A ação disciplinar relativamente às infrações previstas nos artigos 4 a 7 deverá ser precedida de
interpelação, quando o ato punível for veiculado pela imprensa, rádio ou televisão.
Parágrafo único. Tais sanções não eximem que quem praticou tal ato responda legalmente.
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Capítulo III - DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À COMPETIÇÃO E DAS INFRAÇÕES DOS ATLETAS.
Art. 10º - Proceder, desleal ou inconvenientemente durante a competição.
PENA: suspensão de um (1) a dois (2) eventos e multa.
Art. 11º - Reclamar, por gestos ou palavras, contra as decisões da direção de prova.
PENA: suspensão de um (1) a três (3) eventos e multa.
Art. 12º - Desrespeitar, por gestos ou palavras, o diretor de prova ou seus auxiliares.
PENA: suspensão de um (1) a quatro (4) eventos ou multa.
Art. 13º - Praticar ato violento.
PENA: suspensão de um (1) a dois (2) eventos ou multa.
Parágrafo único– Se da atitude resultar lesão ao adversário que o impossibilite de prosseguir no evento, a pena
será de suspensão de dois (2) a seis (6) eventos.
Art. 14º - Praticar ato de hostilidade contra o adversário.
PENA: suspensão de um (1) a três (3) eventos ou multa.
Art.15º- Praticar agressão física contra companheiro de equipe ou componente de equipe adversária.
PENA: suspensão de dois (2) a quatro (4) eventos.
Parágrafo único – Se da infração resultar lesão corporal grave, a pena será de suspensão de trinta (30)
a noventa (90) dias.
Art. 16º - Tentar impedir, por qualquer meio, o prosseguimento de um evento.
PENA: suspensão de cento e vinte (120) a trezentos e sessenta (360) dias.
Art. 17º - Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante o evento.
PENA: suspensão de dois (2) a quatro (4) eventos.
Art.18º- 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.
Art.19º - 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
Capítulo IV – DAS MULTAS
Art. 20. 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.
São Luís – MA, 28 de fevereiro de 2018.

Marcio Sousa
Presidente da FMMA
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