
ADENDO 01 

REGULAMENTOS DESPORTIVO E TECNICO  

CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOVELOCIDADE 

 

Este adendo tem validade imediata a partir do momento de sua publicação pela 

secretaria de prova sendo publicado a posteriori no site da Confederação Brasileira de 

Motociclismo. 

 

ART. 05  INSCRIÇÕES 

E)  As categorias admitidas são: 

 Superbike PRO; 

 Superbike Master (45 anos completos); 

 600 Supersport; 

 600 Light; 

 Light 1000  

 300 Supersport; (idade mínima de 08 anos) 

 300 Master (45 anos completos); 

 R3 CUP (monomarca maior de 23 anos) selecionados pela organizadora; 
R3 CUP Talent (monomarca até 23 anos) selecionados pela organizadora,  

 

As normas para a categoria 600 Light são: 

 O piloto deverá apresentar seu histórico para avaliação da comissão de 
motovelocidade CBM.  

 O piloto não pode ter participado anteriormente em nenhum campeonato nas 
classes Superbike PRO, Superbike EVO, Superbike Master, Supersport 600 e 
equivalentes. 

 Pilotos oriundos das, 500cc, 400cc, 300cc e classes escola são aptos a 
participar da classe 600 Light . 

 

 

Curvelo 04/junho/2021. 



ADENDO 02 

REGULAMENTOS DESPORTIVO E TECNICO  

CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOVELOCIDADE 

 
Este adendo tem validade imediata a partir do momento de sua publicação pela secretaria de 

prova sendo publicado a posteriori no site da Confederação Brasileira de Motociclismo. 

 

ART. 15 PARAMETROS DOS TESTES EM DINAMÔMETRO. 
O dinamômetro será usado em suas vistorias técnicas. 

A potência máxima na roda para cada categoria segue a relação abaixo: 

 

 Superbike / Superbike Master / Light 1000 
200 CV na roda. 

 

 600 Supersport 
125 CV na roda. 

 

 300 Supersport – 300 Master 
50 CV na roda. 

 

 R3 CUP 
Sem teste de dinamômetro. 

 

Será considerada uma margem de tolerância de 2% (dois porcento) nas medições realizadas. 

As motocicletas que mesmo com a aplicação da margem de tolerância ultrapassarem a 

cavalaria máxima serão penalizadas em tempo no caso de primeira constatação (01 segundos 

por decimo de cavalo a mais que o limite da categoria) na corrida referente a medição. 

 

EXEMPLO 01: 

Categoria 600 Supersport – Limite 125 CV 

Resultado do teste de Dinamômetro – 126, 2 CV 

Sem Penalização 

 

EXEMPLO 02: 

Categoria Superbike PRO – Limite 200 CV 

Resultado do teste de Dinamômetro – 205,2 CV 

Penalização – 52 Segundos 

 

Em caso de reincidência em ultrapassar a cavalaria máxima permitida a penalização será 

exclusão da etapa (as 02 provas) e suspenção da próxima prova do campeonato. 

 

Qualquer piloto cuja motocicleta tiver detectado qualquer tipo de artifício para “enganar” o 

dinamômetro será eliminado do campeonato. 

 

É obrigatório que a motocicleta tenha combustível suficiente para a realização do teste de dinamômetro 

em treinos de classificação e corridas. A falta de combustível para a realização do teste será 

considerada como infração e penalizada com o acréscimo de 60 segundos no tempo do piloto na 

sessão em questão. 
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