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Federação Maranhense de Motociclismos - FMMA 
 

 Campeonato Maranhense de Cross Country  
 

1. TÍTULO E GENERALIDADES  

  

§1: O Cross Country trata-se de uma modalidade de motociclismo off-road, sendo 

uma prova de velocidade, habilidade e resistência, disputada em áreas rurais – daí 

o nome Country – em percursos pré-definidos, utilizando-se de vários tipos de 

terreno, como trilhas, atalhos, estradas vicinais, morros, pistas de motocross ou 

qualquer outro tipo de piso, de modo a premiar os pilotos mais habilidosos. 

 

§2: O campeonato Maranhense de Cross Country é organizada por pilotos da FMMA 

da ativa e devidamente regularizados. A supervisão de cada etapa será feita pela 

Federação Maranhense de Motociclismo do Maranhão, onde toda a estrutura do 

evento é de inteira responsabilidade dos organizadores. Assim sendo, este 

Campeonato é de propriedade da FMMA.  

  

§3: O Campeonato ocorrerá entre 14 de abril e 01 de dezembro de 2019. Serão 

realizadas até 4 (quatro) etapas em São Luís - MA. 

 

1º Etapa – Cross Country do Tomate – Data: 14/04 - Local: Pista do Araçagy – Org. 

Deleon Garcia; 

 

2º Etapa – Cross Country do Maluf –  Data: 30/06 - Local: A definir – Org. Leonardo 

Maluf; 

 

3º Etapa – Cross Country do Titino - Data: 22/09 - Local: Sitio do Titino - Org. 

Humberto e Kalaguinho; 

 

4º Etapa – Cross Country da Raposa – Data: 22/10 - Local: Pista do Raposa - Org. 

Francivaldo e Marcio Sousa); 

 

2. RESPONSÁVEIS   

  

2.1 Diretor de Prova   
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§1: O Diretor de Prova é o responsável pela prova e tem o direito, sob sua própria 

iniciativa, por razões urgentes de segurança, ou caso de força maior, paralisar uma 

prova prematuramente ou cancelar uma parte ou todo o evento.  

 

2.2 FMMA 

 

§1: O Presidente da Federação, assim como qualquer outro membro da sua 

diretoria indicada por ele para representa-lo na devida etapa, terá plenos poderes 

para intervir no andamento da prova, assim como terá a obrigação de orientar e 

ajudar o Diretor de Prova.  

 

3. GERAIS  

  

3.1 Licenças  

  

§1: A participação no evento é restrita aos portadores de licença válida da CBM 

para o ano de 2019.  

 

3.2 Equipamentos e motos 

 

§1: É de inteira responsabilidade de cada piloto o uso de equipamentos de proteção, 

assim como da sua moto utilizada no evento.  

 

3.2 Pilotos 

 

§1: Os pilotos serão definidos pelas categorias de Trilha e Motocross em 

conformidade a sua filiação, assim como também já terem participado de provas 

oficiais como por exemplo: O piloto que corre motocross que já subiu no pódio em 

prova(s) oficial(s) da FMMA, ou que seja notadamente conhecido no meio do 

motociclismo off road (motocross) não poderá correr na categoria trilha. O diretor 

de prova juntamente com a FMMA terá todo o direito de decidir que categoria o 

piloto participará, visto que a FMMA busca o equilíbrio e a igualdade técnica das 

competições.  

 

4. INSCRIÇÕES DAS PROVAS  

  

§1: O período das inscrições de cada prova será divulgado com antecedência, tendo 

assim cada competidor tempo hábil para a realização da mesma.  
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§2: O piloto poderá se inscrever e correr em até duas categorias, sendo uma 

inscrição na categoria nacional e uma na categoria importada, ficando a critério do 

mesmo a escolha. 

 

5. HORÁRIOS DO EVENTO  

  

§1: Os horários do evento serão definidos e divulgados pela Federação nas redes 

sociais.  

  

§2: Salvo situações extremas e força maior, os horários serão criteriosamente 

respeitados.  

 

6. LARGADA  

  

§1: O horário da largada do piloto em cada bateria será divulgado nas redes sociais 

com antecedência e estará disponível no local do evento 30 minutos antes da 

largada do primeiro piloto da primeira categoria.  

 

§2: O piloto mesmo com o seu horário definido na ordem de largada somente poderá 

largar na pista para a sua volta após a autorização do Diretor de Prova/locutor do 

evento.   

  

§3: Caso o piloto não venha a largar em seu horário determinado ele somente 

largará para sua volta quando o ultimo da sua categoria largar, sendo acrescido 2 

minutos ao seu tempo final da volta. 

 

§4: Caso o piloto não venha a largar em seu horário determinado e nem após o 

último da sua categoria largar, ele somente largará para sua volta quando o ultimo 

piloto da ultima categoria largar, sendo acrescido ao seu tempo 5 minutos ao seu 

tempo final da sua volta. 

 

§5: Os horários de largada de cada prova e treino livre que compõe o evento estarão 

informados nas redes sociais com antecedência à disposição de todos os 

participantes e interessados no regulamento complementar.  

 

§6: A ordem de largada por CATEGORIA de cada bateria será a seguinte: 

 

1º - Categoria Nacional Trilha 

2º - Categoria Nacional Motocross 



 

 

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE MOTOCICLISMO 
CNPJ: 11.442.361/0001-04 

Cantuária de Azevedo - Registro Civil de Pessoa Jurídica –  
Microfilme n° 37461 

 

 
__________________________________________________________________________________

Rua Antonio Raposo (Av. João Pessoa), Nº 300 A, Bairro Cutim (Anil) / CEP 65.045-215  
São Luís - MA 

 

 

3º - Categoria Importada Trilha 

4º - Categoria Importada Motocross 

  

7. PERCURSO  

  

§1: O percurso de cada bateria não poderá ser menor que 5 km e no máximo de 10 

km, independentemente do número de voltas.  

  

§2: O percurso do evento poderá incluir trilhas, atalhos, estradas, morros, trechos 

de lamas, trechos de Motocross ou qualquer tipo de terreno.  

  

§3: A pista será aberta para inspeção no sábado que antecede o evento, ou seja, 

um dia antes do mesmo às 15h00min. Participantes poderão percorrer o percurso 

apenas a pé ou de bicicleta.  

 

§4: Marcar, mexer, ou cortar de qualquer maneira a pista é estritamente proibido. 

Modificações somente poderão ser realizadas pelo Diretor de Prova em conjunto 

com algum membro da FMMA. Caso contrário, estará sujeito à penalização ou 

desclassificação.  

  

§5: Apenas pilotos inscritos e comissão técnica poderão percorrer a pista durante a 

corrida.  

 

8. MOTOCICLETAS E CATEGORIAS  

  

CATEGORIAS MOTOCICLETA 

Nacional Trilha Qualquer moto nacional até 300cc 

Nacional Motocross Qualquer moto nacional até 300cc 

Importada Trilha Qualquer moto importada até 450cc 

Importada Motocross Qualquer moto importada até 450cc 

  

NOTA 01: As categorias estão divididas em conformidade aos motores das motos 

e suas respectivas cilindradas, com exceção das motos que possuem chassis de 

moto importada com o motor nacional, onde estas se enquadram na categoria das 

motos importadas. 
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§1: Os Pilotos poderão competir em mais de uma categoria, desde que seja em 

uma categoria nacional e uma categoria importada. 

 

§2: Dois pilotos podem competir com a mesma moto, desde que seja informado ao 

organizador da prova no ato da inscrição. 

 

9. DINÂMICA DA PROVA 

 

§1: Cada piloto receberá antes do início da prova uma boleta contendo os horários 

das suas respectivas largadas em cada bateria. 

 

§2: Cada piloto largará sozinho em intervalos de 1 em 1 minuto para realizar a sua 

volta. 

 

§3: O piloto que fizer o menor tempo somado das voltas que realizou, vence. 

 

§4: O diretor de prova decidirá quantas voltas serão realizadas, sendo no máximo 

de 4(quatro) e no mínimo de 2 (duas).  

 

§5: Quando a bateria for realizada com o número de voltas acima de 2 (duas), o 

piloto terá a sua “pior” volta desconsiderada, sendo somados os melhores tempos 

somente.   

 

§6: Após a realização de cada bateria acontecerá um intervalo, onde o tempo será 

definido pelo Diretor de Prova. 

 

§7: A pista será liberada para reconhecimento do trecho pelos pilotos no dia da 

prova, em horários a serem divulgados pelo Diretor de Prova.  

 

10. CRONOMETRAGEM E RESULTADOS  

  

§1: A cronometragem do tempo será feita manualmente pela equipe de apoio da 

prova determinada pelo Diretor de Prova. Cada equipe terá no mínimo 4 

cronometristas. 

 

§2: Cada cronometrista ficará responsável por marcar o tempo de volta de um ou 

mais pilotos, definido pelo Diretor de Prova. Após o piloto completar a sua volta ou 

sinalizar o abandono da prova ou exceder o tempo limite de volta máximo estipulado 

para o percurso o piloto saíra pela área de escape. 
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§3: No momento em que uma motocicleta passar por completa na linha de controle 

é que será registrado o tempo de volta. 

 

§4: Os tempos dos pilotos serão divulgados somente quando da divulgação final 

dos resultados. 

 

§5: Fica determinantemente proibido o acesso de pilotos ou de sua equipe a área 

técnica de cronometragem, assim como quais quer outras pessoas. O piloto 

somente terá acesso a área técnica caso seja autorizado pelo Diretor de Prova, 

senão receberá a devida punição. 

 

11.  PONTUAÇÃO E PREMIAÇÃO  

 

§1: Cada prova válida marcará pontos independentes para o Campeonato.  

  

§2: O critério de desempate para o campeonato é para o piloto que tiver mais 

vitórias. Persistindo o empate, a preferência será para o piloto que tiver mais 

segundos lugares, e assim por diante. Caso ainda persista o empate, a preferência 

será dada ao piloto mais bem colocado na última prova, e assim por diante em 

ordem inversa de prova.  

  

§3: A pontuação será conforme abaixo, onde, o piloto somará os pontos no decorrer 

das 4 etapas do campeonato.  

  

01º Lugar – 25 Pts  06º Lugar - 15 Pts  11º Lugar - 10 Pts  16º Lugar - 5 Pts  

02º Lugar – 22 Pts  07º Lugar - 14 Pts  12º Lugar - 09 Pts  17º Lugar - 4 Pts  

03º Lugar – 20 Pts  08º Lugar - 13 Pts  13º Lugar - 08 Pts  18º Lugar - 3 Pts  

04º Lugar – 18 Pts  09º Lugar - 12 Pts  14º Lugar - 07 Pts  19º Lugar - 2 Pts  

05º Lugar – 16 Pts  10º Lugar - 11 Pts  15º Lugar - 06 Pts  20º Lugar - 1 Pto  

  

§4: Ao final das 4 provas após o somatório da pontuação de cada piloto será 

coroado o campeão e vice campeão geral por categoria do Campeão Maranhense 

de Cross Country. 

 

12. TREINOS  
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§ 1: Os horários dos treinos serão definidos no regulamento complementar pelo 

Diretor de Prova e serão divulgados com antecedência.  

  

13. INTERRUPÇÃO DE UMA PROVA  

 

§1: O Diretor de Prova, assim como a FMMA tem o direito, sob própria iniciativa, 

por razões urgentes de segurança, ou caso de força maior, paralisar uma prova 

prematuramente ou cancelar uma parte ou todo o evento.  

  

14. ASSITÊNCIA EXTERIOR, CORTE DE PERCURSO.  

  

§1: Tomar atalhos, corta caminho, retirar a marcação é proibido.  

  

a) Pena: Acréscimo de 5 minutos do seu tempo total de prova ou exclusão da prova, 

dependendo do entendimento do Diretor de Prova.  

  

§2: É expressamente proibido ao piloto andar em sentido contrário à prova, sob 

pena de  

DESCLASSIFICAÇÃO.  

  

§3: Os pilotos deverão trafegar em velocidade reduzida quando estiverem andando 

na área comum e sempre deverão utilizar capacete, sob pena de desclassificação.  

  

§4: Não é permitido que nenhum espectador transite, nas pistas.  

  

15. CONDUTA DO PILOTO  

  

§1: Os pilotos são proibidos de levar combustível, durante os treinos ou corridas, 

que não esteja dentro do tanque da sua moto ou em recipiente devidamente 

lacrado.  

  

§2: Se um piloto deixar a pista por qualquer motivo, ele deverá reingressar na pista 

pelo mesmo local de onde saiu, caso contrário, estará sujeito à penalização ou 

desclassificação.  

  

§3: Pilotos deverão permanecer na pista demarcada. A pista deverá ser sinalizada 

por faixas, bandeiras ou setas coloridas em locais visíveis seguindo os padrões da 

FMMA.  
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§4: Os pilotos não poderão cortar a pista quando tiver um bumping sinalizando a 

curva.  

Caso contrário, estará sujeito à penalização ou desclassificação.  

  

§5: Todo abastecimento ou reparo durante treinos ou corridas só poderá ser feito 

na área de pit lane.  

  

16. PROTESTOS, PENALIZAÇÕES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

  

§1: Os protestos contra resultados da prova, pilotos, motocicletas e atitude 

antidesportiva deverão ser feitos pelo Piloto ao Diretor de Prova, até 30 minutos 

após a apuração dos resultados; 

  

§2: Os protestos serão avaliados pelo Diretor de Prova, onde o mesmo poderá 

consultar toda a sua equipe e a terceiros para colher informações e chegar ao 

veredito final da reclamação; 

  

§3: Os protestos contra decisões do Diretor de Prova serão julgados pelo 

Presidente da FMMA ou Supervisor Técnico da FMMA, onde poderá opinar junto ao 

Diretor de Prova e para que se decidam a respeito da impetração de recurso.;  

  

§4: Os casos omissos a este Regulamento serão julgados de acordo com o 

Regulamento da FIM;  

  

§5: Os pais de pilotos somente poderão fazer protestos por escrito se for portador 

da procuração do piloto (filho) no qual ele representa como Chefe de Equipe.  

  

17. CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS  

  

§1: Os cinco primeiros colocados em cada Categoria, serão premiados após o 

termino do prazo de interposição de recurso.  

  

§2: Os cinco primeiros colocados de cada categoria deverão ser premiados com 

troféus no pódio. O Piloto que não se apresentar ao pódio, salvo por algum motivo, 

de queda ou atendimento médico, não terá direito a premiação referido.  

    

18. AUTORIDADES DO EVENTO  

  

§1: Durante as provas cabe ao Diretor de Prova a autoridade sobre o evento.  
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§2: Os Casos Omissos a este regulamento serão decididos com os membros da 

FMMA presentes no evento com competências para tais decisões.  

  

§3: Este Regulamento foi elaborado pela FMMA.  

  

19. TERMO DE USO E CESSÃO DE IMAGEM 

 

§1: Termo de Responsabilidade quando menor de 18 anos assinado pelo 

Representante Legal;  

Atestado médico de aptidão para a prática esportiva.  

  

Parágrafo único: Os documentos acima citados terão teor de validade somente se 

contiverem firma reconhecida em cartório. No caso do atestado médico, o mesmo 

deve ser assinado, datado e carimbado com CRM do médico.  

  

 

São Luis - MA, 02 de abril de 2019 

 

Atenciosamente, 

 

Márcio Ribeiro de Jesus Sousa 

Presidente da FMMA 

 

 

 


