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REGULAMENTO GERAL 2019 
 

1. CAPÍTULO 1 – DEFINIÇÕES E REGRAS GERAIS 
  
1.1. A FMP realizará no ano de 2019, o Campeonato Piauiense de Hard Enduro, que será disputado em 

05 (cinco) etapas. 
1.2. Este regulamento se constitui de um conjunto de normas e critérios para a organização e prática 

do HARD ENDURO no Estado do Piauí. Cada prova deverá ter um REGULAMENTO COMPLEMENTAR 
que será confeccionado de acordo com o item 3.4 e 3.5 deste regulamento. 

1.3. O presente Regulamento é válido para todas as etapas do Campeonato Piauiense de Hard Enduro 
2019 em conjunto com seus regulamentos complementares e adendos. 

1.4. A Federação de Motociclismo do Piauí - FMP é a única entidade capacitada por lei a, autorizar, 
aprovar, coordenar, planificar e supervisionar atividades motociclísticas no Estado do Piauí e, em 
consequência, elabora o presente regulamento. Assim sendo este campeonato é de propriedade 
da FMP. 

1.5. Este regulamento entrará em vigor a partir do momento de sua publicação e divulgação pela FMP 
junto aos filiados no sítio eletrônico da entidade. 

1.6. DENOMINAÇÕES: Para o presente regulamento, adotam-se as seguintes denominações: 
1.6.1. CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo; 
1.6.2. FMP – Federação de Motociclismo do Piauí; 
1.6.3. CPHE – Campeonato Piauiense de Hard Enduro; 
1.6.4. ORGANIZADOR – pessoa física ou jurídica responsável pela organização das etapas que 

compõe o CPHE. Aplica a todas as pessoas diretamente envolvidas na organização da ETAPA, 
independentemente do nível da sua função; 

1.6.5. FISCAL – Qualquer colaborador voluntário ou funcionário da FMP que participe diretamente 
da organização de qualquer uma das etapas que compõe o CPHE; 

1.6.6. PILOTO – motociclista que participa de qualquer uma das etapas do CPHE; 
1.6.7. DIRETOR – Diretor de Enduro da FMP; 
1.6.8. ETAPA – evento que diz respeito a uma das provas, cidade sede de uma disputa no final de 

semana que compõe o CPHE; 
1.6.9. PERCURSO – definição genérica que compõe todo o trajeto da prova, entre deslocamento e 

especiais; 
1.6.10. CONTROLE DE PASSAGEM (CP ou PC) – local onde cada piloto, conforme categoria, deverá 

passar, obrigatoriamente, durante o percurso; 
1.6.11. JURI – colegiado de 3 pessoas, conforme cláusula 1.8, responsável pelas decisões colegiadas 

no âmbito do FMP; 
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1.6.12. FIM - Federação Internacional de Motociclismo; 
1.6.13. CHEFE DE EQUIPE – chefe de equipe devidamente cadastrado e autorizado pela FMP; 
1.6.14. DIRETOR DE PROVA – indicado pelo ORGANIZADOR, devidamente autorizado pela FMP, seu                   

nome deve constar no REGULAMENTO SUPLEMENTAR. 
1.6.15. DIRETOR: O DIRETOR é a autoridade máxima no que se refere à aplicação e conferência 

deste regulamento, visando sempre a segurança dos PILOTOS. Nesse contexto, o 
ORGANIZADOR de qualquer um dos eventos que compõe o CPHE, deve obediência direta e 
hierárquica ao DIRETOR, que pode decidir unilateralmente sobre qualquer aspecto que 
envolva a organização de uma das ETAPAS, incluindo, mas não se limitando a: (i) 
cancelamento; (ii) adiamento; (iii) alteração do percurso; (iv) demais alterações que julgar 
necessárias; A figura do DIRETOR não se confunde com a do DIRETOR DE PROVA. 

1.6.16. JÚRI: O JÚRI é o único apto a decidir sobre qualquer recurso interposto formalmente por 
PILOTO, ou para decidir sobre qualquer acontecimento na ETAPA que possa influenciar o seu 
resultado. Para tal, o JURI será sempre composto por 3 (três) membros, sendo que 
obrigatoriamente: (i) um dos membros será o DIRETOR (ou seu representante); (ii) um dos 
membros será o Diretor de Prova (ou definido ORGANIZADOR); (iii) o terceiro membro da 
Comissão de Enduro da FMP, ou mesmo poderá ser qualquer PILOTO (não participante da 
etapa) ou ORGANIZADOR (de outra etapa do CPHE) ou até mesmo um TERCEIRO presente no 
evento, desde que reste caracterizada a sua necessária isenção e imparcialidade para 
participar do colegiado (não tem interesse direto na decisão), conforme o discernimento 
único e exclusivo do DIRETOR presente à ETAPA. Na falta ou impossibilidade do 
comparecimento do DIRETOR, assumirá a sua função funcionário da FMP, sendo obrigatória 
a participação de pelo menos uma pessoa integrante de algum órgão oficial gestor do 
esporte no estado para a composição do colegiado. Após a respectiva decisão, o JURI irá 
informar a decisão aos PILOTOS. Após será lavrada ata de reunião do JURI, que irá conter o 
objeto do julgamento, o voto de cada um dos participantes do colegiado, a fundamentação 
legal da referida decisão, além da devida assinatura de todos os participantes e de 2 
testemunhas. Este documento deverá ser publicado pela FMP no prazo de até 15 dias a 
conta da data da decisão. Os nomes que irão compor o JURI de cada etapa devem ser 
indicados no REGULAMENTO SUPLEMENTAR, podendo, contudo, serem alterados conforme 
a necessidade sob supervisão do DIRETOR, e comunicando ates do início da etapa. 

 
1.7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CPHE: Para participar do CPHE, o PILOTO deve: 

 
1.7.1. Nos termos do Código Brasileiro de Trânsito, ser maior de idade, ou seja, ter 18 anos 

completos quando da data da realização da referida etapa em que for participar, bem como 
a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) fica sob total responsabilidade do PILOTO, que 
assume total responsabilidade por seus atos e consequências. Salve os casos em que o 
roteiro da prova seja em ambiente fechado e fora de vias publicas, fica autorizada a 
participação de menores de 18 anos e maiores de 16 anos completos mediante assinatura 
de termo de autorização para menores pelos responsáveis legais do menor.    

1.7.2. Utilizar-se de motocicletas específicas de enduro, ou similares do tipo off-road e 
equipamentos de proteção adequados. No caso das motos do tipo Trial, fica a critério do 
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organizador criar uma categoria especifica ou permitir a participação do piloto a titulo de 
convidado. 

1.7.3. Ser licenciado por alguma FEDERAÇÃO ESTADUAL filiada a CBM para o ano corrente (2019); 
1.7.4. Apresentar exame médico que comprove a sua aptidão para a prática de exercícios físicos e 

o termo de cessão de uso de imagem conforme modelo no site da FMP; 
1.7.5. No caso de pilotos federados em outros estados: 
1.7.5.1. Serão enquadrados em uma categoria definida pelo DIRETOR DE PROVA e pelo DIRETOR da 

FMP e não pontuarão no CPHE, participarão da premiação de cada etapa, sem levar os 
pontos para o ranking do CPHE. No entanto, para aqueles pilotos onde em seus estados que 
são filiados não há campeonato estadual da modalidade, eles poderão pontuar no 
Campeonato Piauiense de Hard Enduro. 
  

1.8. PUNIÇÕES: Conforme código disciplinar da FMP o JÚRI deve tomar decisões sobre as infrações e 
punir imediatamente o PILOTO durante a ETAPA do CPHE. Pelo presente regulamento são 
instruídas as seguintes punições: 
 

1.8.1. ADVERTÊNCIA: considerando a evolução do esporte e a necessária obediência dos PILOTOS a 
este regulamento, o PILOTO que cometer qualquer infração a este regulamento pela 
primeira vez será formalmente advertido. O JÚRI da ETAPA em questão irá: (i) relatar o fato; 
(ii) indicar qual regra foi quebrada e qual a respectiva punição; (iii) conferir as atas de JÚRI 
anteriormente publicadas para verificar se o PILOTO em questão realmente é primário; (iv) 
se o PILOTO for primário o JÚRI irá suspender a punição e aplicar a ADVERTÊNCIA expressa; 

1.8.2. CONTROLE DE PASSAGEM (CP ou PC): caso um piloto não passe por algum controle de 
passagem, poderá este piloto ser penalizado em 60 (sessenta) minutos, ou mesmo 
desclassificado pelo JÚRI.; 

1.8.3. PENALIZAÇÃO: qualquer infração a qualquer umas das regras aqui estabelecidas leva à 
PENALIZAÇÃO do PILOTO em questão com a adição de 1 (um) até 5 (cinco) minutos ao seu 
tempo final. A PENALIZAÇÃO é individual por ato cometido, se forem quebradas mais de 
uma regra, serão aplicadas o mesmo número de penalizações; 

1.8.4. DESCLASSIFICAÇÃO: algumas determinações deste regulamento, expressamente indicadas 
levam à DESCLASSIFICAÇÃO do PILOTO, sem direito a qualquer tipo de reembolso no que 
toca o valor pago de inscrição ou qualquer outro valor referente à realização da ETAPA; 

1.8.5. MULTA: de até R$ 500,00 (Quinhentos Reais); 
1.8.6. SUSPENSÃO: suspensão de participar de ETAPA, não superior a 30 (trinta) dias; 
1.8.7. Encaminhar solicitação de punição maior à Comissão Disciplinar; 
1.8.8. A aplicação de qualquer uma das punições aqui estabelecidas deverá ser obrigatoriamente 

realizada pelo JÚRI de cada etapa, conforme cláusula 1.8; 
1.8.9. Conforme estatutos da CBM e Código Disciplinar da FMP para recurso da decisão do JÚRI o 

reclamante deverá encaminhar seu recurso a Comissão Disciplinar no prazo de 5 dias e 
acompanhado do valor de 10 salários mínimos; 

1.8.10. No caso de recurso contra decisão da Comissão Disciplinar o recurso deverá ser 
encaminhado até 10 dias após sua divulgação ao Superior Tribunal Esportivo e 
acompanhado do valor de 20 salários mínimos; 
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2. CAPÍTULO 2 – CATEGORIAS E NUMERAÇÃO 
 
2.1.  O CPHE será composto pelas seguintes CATEGORIAS: 

2.1.1. OURO (ou GOLD) – Voltada para PILOTOS com nível técnico e físico profissional e pilotos 
apontados por índices técnicos decididos pelo JÚRI, com motos nacionais ou importadas 
adequadas para a prática do enduro, de qualquer cilindrada; 

2.1.2. PRATA (ou SILVER) – Voltada para PILOTOS com nível técnico e físico avançado e pilotos 
apontados por índices técnicos decididos pelo JÚRI, com motos nacionais ou importadas 
adequadas para a prática do enduro, de qualquer cilindrada; 

2.1.3. BRONZE – Voltada para PILOTOS com nível técnico e físico médio e pilotos apontados por 
índices técnicos decididos pelo JÚRI, com motos nacionais ou importadas adequadas para a 
prática do enduro, de qualquer cilindrada; 

2.1.4. Os dois primeiros colocados das categorias Bronze e Prata de 2019, ascenderão para as 
categorias acima da que participou no campeonato do ano seguinte; 

2.2. É permitida a criação de categoria(s), conforme critério do ORGANIZADOR. Se a opção for pela 
criação de uma ou mais categorias, fica expressamente convencionado que tal categoria participa 
apenas da premiação da ETAPA. Dessa forma, tal(ais) categoria(s) não contará pontos para o CPHE, 
nem participa da classificação da ETAPA. 

2.3. NUMERAÇÃO: Os números serão disponibilizados aleatoriamente a todos os pilotos da modalidade 
por ordem de procura. 

2.4. A numeração sugerida do CPHE 2019 segue o seguinte padrão, em complementação às regras 
dispostas na cláusula 2.3, conforme as respectivas categorias: 

2.4.1. CATEGORIA OURO – Fundo Dourado (ou Amarelo), Números Pretos – Numeração de 01 a 99  
2.4.2. CATEGORIA PRATA – Fundo Prateado, Números Pretos – Numeração de 101 a 199  
2.4.3. CATEGORIA BRONZE – Fundo Bronze (ou Marrom), Números Pretos – Numeração de 201 a 

299  
2.4.4. A numeração da(s) categoria(s) criada(s) será definida pelo ORGANIZADOR, desde que não 

conflitante com nenhuma das demais categorias. Ele pode escolher novo padrão de 
numeração (de 302 em diante), com fundos na cor por ele indicada no regulamento 
suplementar. A sugestão é que o padrão das categorias locais seja: Fundo Preto com 
Números Brancos.  Se a opção for diferente, ela tem que estar indicada no regulamento 
suplementar. Na omissão do regulamento suplementar prevalece a regra aqui estipulada. 
 

3. CAPÍTULO 3 – DO ENDURO 
 
3.1.  OBJETIVOS E REQUISITOS BÁSICOS: O objetivo do Hard Enduro é testar a durabilidade e 

confiabilidade das motocicletas, assim como a habilidade técnica e resistência física dos pilotos, 
que deverão completar o percurso na forma indicada pelos ORGANIZADORES. As ETAPAS do CPHE 
serão compostas por um circuito elaborado pelos ORGANIZADORES e deverá ser exigir alto grau de 
resistência à motocicleta e ao piloto, considerado o uso de motocicletas off-road. A distância total 
não poderá ser inferior a 20Km (vinte quilômetros).  O tempo total para a competição não poderá 
exceder 04 (quatro) horas. 

3.2. INSCRIÇÕES: As inscrições para as ETAPAS do CPHE devem ser feitas no site oficial do CBM 
(www.cbm.esp.br), ou em local devidamente autorizado pela DIRETORIA, conforme solicitação do 
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ORGANIZADOR. Para realizar a sua inscrição o PILOTO deverá obrigatoriamente estar licenciado no 
ano corrente na respectiva FEDERAÇÃO estadual e CBM. Fica definido que o prazo para a inscrição 
antecipada é de até 1 (um) dia antes da data de realização do evento. É parte integrante e 
indispensável da inscrição termo de responsabilidade assinado pelo PILOTO que deseja participar 
de determinada ETAPA.   

3.3. É de responsabilidade única e exclusiva do ORGANIZADOR da ETAPA a diligência perante todos os 
níveis da administração pública para garantir a realização da etapa sob sua responsabilidade. A 
FPM irá contribuir dentro da sua esfera de atuação, incluindo, mas não se limitando ao alvará do 
evento. Também é de responsabilidade exclusiva do ORGANIZADOR a comunicação com os entes 
públicos responsáveis, notadamente: (i) polícia militar; (ii) meio ambiente (iii) secretaria de saúde; 
(iv) secretaria de turismo; ou qualquer outro órgão necessário à realização do evento. Para a 
realização de ETAPA do CPHE, é necessário o estabelecido nas normas de conduta, publicada pela 
FPM. 

3.4. Toda ETAPA deverá ter seu REGULAMENTO SUPLEMENTAR (ou COMPLEMENTAR), que será 
confeccionado pela Direção de prova de cada ETAPA e deve ser submetido a aprovação da 
Comissão de Enduro da FMP até sete dias antes da realização da prova para publicação no sítio 
eletrônico da instituição, fixado em local visível no dia da prova ou divulgado até cinco dias antes 
da competição no sitio eletrônico da instituição e não pode conter normas que firam o 
REGULAMENTO GERAL 2019. 

3.5. O REGULAMENTO SUPLEMENTAR deve conter OBRIGATORIAMENTE: 
3.5.1. Período, local e valor das inscrições; 
3.5.2. Data, hora e local do sorteio da ordem de largada, caso necessário; 
3.5.3. Data, hora e local da largada (promocional e oficial), vistoria, chegada e divulgação do 

resultado; 
3.5.4. Procedimento/tipo de largada; 
3.5.5. Data, hora e local de premiação; 
3.5.6. Nome dos: ORGANIZADOR, DIRETOR DE PROVA, DIRETOR e JÚRI; 
3.5.7. Penalizações complementares, se necessárias, por problemas de segurança; 
3.5.8. Informações a respeito do percurso e de trechos específicos; 
3.5.9. Informar as categorias participantes da prova e a quantidade de troféus para cada uma, com 

o mínimo de três por categoria; 
3.5.10. Informar o sistema de apuração, preferencialmente sistema de GPS, homologado pela FMP; 

3.6. Conforme pré-calendário divulgado pela FPM, a temporada de 2019 do CPHE será composta por 4 
(quatro) ETAPAS, a saber: 

3.6.1. Hard Enduro do Gritador – Pedro II: 10 de fevereiro; 
3.6.2. Hard Enduro Serra da Tubatinga – Luzilândia: 28 de abril; 
3.6.3. Hard Enduro de União – União: 30 de junho; 
3.6.4. Hard Enduro do Garapa – Timon/MA: 25 de agosto; 
3.6.5. Hard Enduro Vale do Gavião – Teresina: 27 de outubro; 

3.7. A alteração de data de uma ETAPA só ocorrerá mediante autorização expressa da FMP, com 
publicação de nova data com mais de 30 (trinta) dias antes da data prevista, assim como da data 
remarcada; 

3.8. Em caso de força maior o CPHE poderá ser encerrado com número inferior de etapas ao 
estabelecido pelo pré-calendário. No caso de um cancelamento por parte do promotor local, e não 
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for possível a substituição por outra prova com capacidade técnica adequada, o CPHE será 
encerrado sem esta ETAPA. Ficando o ORGANIZADOR da etapa sujeito às punições e sanções 
cabíveis, no mínimo a suspensão por um ano do CPHE. 

3.9. A vistoria será feita no dia e horário designado no regulamento suplementar da prova. 
3.9.1. O piloto deve apresentar-se com sua motocicleta no local reservado a vistoria, pelo menos 

60 (sessenta) minutos antes de sua hora ideal de largada ou conforme estabelecido no 
Regulamento Suplementar; 

3.9.2. O vistoriador observará todos os itens exigidos, ficando a seu critério permitir ou não a 
largada ou continuação da prova, caso entenda, não apresentar a moto ou o piloto, 
condições mínimas de segurança; 

3.9.3. O piloto terá que usar a mesma motocicleta durante toda a ETAPA; 
3.9.4. O vistoriador do evento poderá, a qualquer momento da competição, excluir um piloto cujo 

estado da estrutura de sua motocicleta possa constituir um perigo ao evento. As 
motocicletas devem estar limpas e em bom estado de conservação para serem aprovadas no 
controle técnico;  

3.9.5. Item a serem aprovados em eventuais vistorias:  
3.9.5.1. Raios e aros das rodas em bom estado; 
3.9.5.2. Freios, manetes e acelerador com funcionamentos normais; 
3.9.5.3. Corta corrente funcionando com dispositivo de parada magnético ou mecânico; 
3.9.5.4. Manetes com proteção nas extremidades (bolinha); 
3.9.5.5. Fixação de guidão, mesas e punhos em bom estado; 
3.9.5.6. Paralamas inteiros sem partes quebradas e sem cortes; 

3.9.6. Para os pilotos, são obrigatórios os seguintes itens: 
3.9.6.1. É obrigatório a presença do PILOTO e sua MOTO no local de largada para a vistoria, 

que a mesma deve durar no mínimo 30 (trinta) minutos, sendo realizada antes da 
largada do primeiro concorrente ou conforme determinado no REGULAMENTO 
SUPLEMENTAR; 

3.9.6.2. Portar a carteira da (FMP, CBM ou RG); pois DIRETOR DE PROVA pode definir pela 
cobrança; 

3.9.6.3. Adesivo frontal fixado na motocicleta (number plate) fornecido pela ORGANIZAÇÃO – 
Na ausência penalização de: 120 segundos (2 minutos); 

3.9.6.4. Capacete apropriado para a modalidade, no capacete deverá estar escrito, em local 
visível e de forma legível, grupo sanguíneo e fator Rh. E preferencialmente o nome do 
piloto. Nenhum piloto poderá largar sem esse item; 

3.9.6.5. Óculos apropriados para a modalidade – Na ausência penalização de: 60 segundos (1 
minuto); 

3.9.6.6. Luvas de proteção adequadas para a modalidade – Na ausência penalização de: 60 
segundos (1 minuto); 

3.9.6.7. Botas adequadas para a modalidade – Na ausência penalização de: 60 segundos (1 
minuto); 

3.9.6.8. Roupas resistentes adequadas para a modalidade – Na ausência penalização de: 60 
segundos (1 minuto); 
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3.9.6.9. O piloto que for flagrado sem o uso correto do capacete, no transcorrer da prova, 
será penalizado em 1800 segundos. Em caso de reincidência numa mesma prova, 
será DESCLASSIFICADO da ETAPA, independente de outras punições; 

3.9.7. O piloto poderá ser examinado clinicamente antes, durante e após a competição, estando 
sujeito à desclassificação da Prova, caso negue-se ao exame; 

3.9.8. É facultado ao DIRETOR e DIRETOR DE PROVA, efetuar vistoria em um ou mais concorrentes, 
no local de largada ou a qualquer momento no transcorrer da Prova. 

 
4. CAPÍTULO 4 - SOBRE A PROVA 

 
4.1. PARQUE FECHADO: Após a VISTORIA, a motocicleta não poderá mais ser ligada e deverá ser 

colocada no PARQUE FECHADO até a hora de largada do respectivo PILOTO. Toda prova deverá ter 
uma área cercada e descoberta destinada ao PARQUE FECHADO que abrigará as motocicletas após 
a vistoria e durante toda a realização da ETAPA. As motocicletas utilizarão o parque fechado, 
conforme as regras e horários determinados no REGULAMENTO SUPLEMENTAR, obedecendo o 
seguinte: 

4.1.1. O ORGANIZADOR é responsável pela segurança das motocicletas, e o PARQUE FECHADO 
deverá ter seguranças, os quais deverão impedir o acesso de pessoas não autorizadas; 

4.1.2. As motocicletas deverão entrar e sair do PARQUE FECHADO desligadas, empurradas pelos 
PILOTOS; 

4.1.3. Cada PILOTO só pode encostar na respectiva motocicleta. É expressamente proibido ao 
PILOTO encostar-se à motocicleta de outro piloto; 

4.1.4. É proibido qualquer reparo ou manutenção na motocicleta, inclusive reabastecimento; 
4.1.5. É expressamente proibido fumar no PARQUE FECHADO; 
4.1.6. As motocicletas não poderão ser cobertas com nenhum tipo de proteção;  
4.1.7. O não cumprimento de qualquer uma das determinações desta cláusula leva à 

DESCLASSIFICAÇÃO do PILOTO, observada a cláusula 1.8. deste regulamento; 
4.1.8. O piloto que não guardar a moto no parque fechado será penalizado em 120 segundos. 

4.2. PARQUE DE TRABALHO: A ORGANIZAÇÃO da prova indicará no REGULAMENTO SUPLEMENTAR os 
locais de Parque de Trabalho. Nesta área serão feitos todos os serviços de manutenção, com ou 
sem o auxilio de mecânicos, tendo a supervisão de comissários da organização. De acordo com o 
local poderão ser permitidos ou não presença de veículos de apoio nos Parques de Trabalho. É 
proibido fumar no Parque de Trabalho. Não cumprimento destes itens acarretará na PENALIZAÇÃO 
do PILOTO, conforme cláusula 1.8.; 

4.2.1. Somente o próprio piloto poderá fazer manutenções em sua motocicleta em qualquer parte 
da prova, desde que não interfira no desenvolvimento da prova e não obstrua nenhum outro 
competidor; 

4.2.2. É proibido receber ajuda de mecânicos fora do PARQUE DE TRABALHO;  
4.2.3. O piloto pode receber ajuda durante o reabastecimento nas etapas em que houver 

reabastecimento;  
4.2.4. Os reabastecimentos (gasolina e óleo) serão feitos em áreas pré-definidas pelo 

ORGANIZADOR e deverão ser feitas com o motor desligado;  
4.2.5. Troca de pneu durante a prova dever ser solicitada pelo piloto ao ORGANIZADOR.  
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4.3. REPAROS E MANUTENÇÕES: Todo reparo e/ou manutenção nas motocicletas deverão observar os 
critérios a seguir: (i) o PILOTO poderá receber ferramentas e/ou peças em qualquer parte da prova. 
(ii) os reabastecimentos (gasolina e óleo), serão feitos com as motocicletas desligadas. Ainda, só 
poderão ser realizados nos PARQUES DE TRABALHO pré-determinadas pelo ORGANIZADOR; (iii) o 
PILOTO pode receber a qualquer tempo e lugar, câmaras de ar e cilindros de ar, que poderão ser 
trocados a qualquer tempo, inclusive com ajuda de mecânicos; (iv) em todos os Parques de 
Trabalho o piloto poderá receber auxilio mecânico, sendo limitado o número de mecânicos para 
trabalhar na motocicleta. O não cumprimento de qualquer destes itens acarretará em 
PENALIZAÇÃO do PILOTO, conforme cláusula 1.10. 

4.4. EQUIPAMENTO DE SOBREVIVÊNCIA  
Por questões de segurança, os competidores deverão levar em suas mochilas, o tempo todo, os 
seguintes materiais: 

4.4.1. 1 telefone celular GSM em embalagem a prova d’água (apto a ligar e receber chamadas); 
4.4.2. 1 litro de água; 
4.4.3. Telefone para contato escrito e guardado em embalagem a prova d’água; 
4.4.4. Ferramentas para manutenção básica de sua motocicleta.  

4.5. PROCEDIMENTO DE LARGADA 
4.5.1. A ORGANIZAÇÃO da prova definirá em detalhe os procedimentos de largada no 

REGULAMENTO SUPLEMENTAR, que deve ser submetido a aprovação da Comissão de 
Enduro da FMP em até sete dias antes da realização da prova.  

4.6. PERCURSO E MARCAÇÃO: O percurso das etapas será devidamente indicado utilizando o padrão da 
sinalização em anexo A, notadamente: (i) caminho correto; (ii) caminho errado; (iii) direita; (iv) 
esquerda; (v) perigo. Essa é a sinalização que deve ser utilizada obrigatoriamente. É admitida, 
apesar de não obrigatória, a complementação da marcação com spray de tinta, fitas plásticas de 
sinalização (bumps), placas de indicação dos testes especiais ou qualquer outro meio apto a 
facilitar a indicação do caminho correto aos PILOTOS. A marcação deverá ser afixada sempre do 
lado direito do PILOTO, respeitando assim as regras de trânsito. Os ORGANIZADORES poderão 
estabelecer zonas de radar e a velocidade máxima deverá constar no REGULAMENTO 
SUPLEMENTAR. Além disso, o local devera ser sinalizado com placas ou pintura, “INÍCIO RADAR” e 
“FIM RADAR”. O PILOTO sofrerá PENALIZAÇÃO individual, conforme cláusula 1.10, para cada radar 
que não for respeitado; 

4.7. CONTROLE DE PASSAGEM, CP ou PC: Ponto específico do PERCURSO, determinado pelo 
ORGANIZADOR, devidamente localizado no trajeto previamente definido e visa confirmar a 
passagem dos PILOTOS em determinado local, obstáculo ou referência; 

4.7.1. Cada CP perdido pelo piloto resulta em PENALIZAÇÃO, conforme cláusula 1.10.2. Para cada 
CP perdido será computada uma PENALIZAÇÃO. Os CP´s poderão ser realizados por 
comissários anotando manualmente a passagem de cada competidor e entregando um 
comprovante (adesivo, enforca gato, etc.) da passagem para cada piloto ou através de um 
sistema de GPS devidamente homologado pela Diretoria de Enduro. Se a opção for pela a 
utilização de GPS, o equipamento é de responsabilidade do PILOTO e deve ser por ele 
transportado o tempo todo, no seu próprio corpo ou afixado em local apropriado na 
motocicleta. Caso o PILOTO perca o GPS e não seja possível identificar a sua passagem em 
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qualquer CP, ele será penalizado como se tivesse perdido o referido CP, tendo em vista não 
ser possível identificar a sua passagem pelo CP. 

4.8. NO HELP 
4.8.1. Os pilotos poderão receber ajuda “somente de outros pilotos” em qualquer trecho da 

competição. Os pilotos que receberem ajuda de qualquer pessoa que não seja piloto 
participante da respectiva etapa, em qualquer trecho da competição, da largada a chegada, 
será desclassificado da competição. Para reparos e manutenções deverá ser observado o 
determinado na cláusula 4.3 deste REGULAMENTO; 

4.9. RECONHECIMENTO DO PERCURSO: O reconhecimento só poderá ser feito a pé. O reconhecimento 
do PERCURSO pelos PILOTOS e EQUIPES só poderão ser feitos na véspera da ETAPA. Sob pena das 
punições conforme item 1.10.; 

4.10. ABANDONO: Todo PILOTO que abandonar a ETAPA não poderá seguir o percurso em companhia 
ou na proximidade de outro piloto. O desrespeito a essa regra pode levar à DESCLASSIFICAÇÃO do 
piloto de todo o campeonato; 

4.10.1. O piloto deve se inscrever na competição com sua motocicleta devidamente revisada e 
preparada para cumprir a quilometragem total de todo circuito, em caso de quebra o piloto 
se responsabilizará pela retirada do veículo da trilha; 

4.10.2. A retirada da motocicleta da trilha é de única e exclusiva responsabilidade do próprio piloto 
por meios próprios ou através de sua equipe de apoio, nem a federação nem a organização 
se responsabilizam por essa retirada do veículo de nenhum ponto da trilha que compõe o 
circuito de cada prova; 

4.10.3. Havendo necessidade de remoção, a organização se responsabiliza apenas pelo resgate do 
competidor, caso o mesmo esteja em algum local que possa causar dano à sua integridade 
física, neste caso deverá ser removido para um local seguro o mais próximo possível; 

4.10.4. Em caso de acidente, qualquer piloto poderá interromper sua prova a fim de prestar socorro 
ou tomar providências nesse sentido sem prejuízo de pontuação. A critério do DIRETOR DE 
PROVA poderá ser a ele atribuído até o restante da prova ou até onde ele possa entrar no 
seu tempo novamente, a média de pontuação obtida na passagem dos PCs do início da 
prova até o local da ocorrência, ou em caso de abandono de prova por necessidade de 
assistência ao piloto acidentado, comprovadamente confirmada pelo DIRETOR DE PROVA e 
JURI, será atribuída a média do campeonato para o piloto que prestar este atendimento; 

4.10.5. 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 um 
outro piloto. Toda infração a esta regra poderá acarretar na suspensão do piloto infrator em 
provas futuras; 

4.11. PRÓLOGO  
4.11.1. OPÇÃO A – SOMA DE TEMPO COM O TEMPO FINAL DA ETAPA; 
4.11.2. OPÇÃO B – DETERMINA A POSIÇÃO DE LARGADA; 
4.11.3. OPÇÃO C – DETERMINA O TEMPO A SER DESCONTADO PARA O SEGUNDO DIA;  
4.11.4. OPÇÃO D – SOMAR PONTOS PARA O CAMPEONATO; 
4.11.5. O organizador deve escolher a opção e divulgar no regulamento Complementar; 
4.11.6. Demais opções pretendidas pelos organizadores deverão ser aprovadas pela FMP.  
4.11.7. Todos os pilotos devem participar do prólogo;  
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4.11.7.1. Os pilotos que não participarem do prólogo receberão uma punição por tempo ou 
posição de largada. Isso ficará a critério do ORGANIZADOR e deverá ser publicado no 
regulamento complementar.  

4.11.7.2. Os pilotos que participarem e não completarem receberão uma penalização menor. 
Isso ficará a critério do organizador e deverá ser publicado no REGULAMENTO 
SUMPLEMENTAR.  

5. CAPÍTULO 5 – DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS, CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO 
 
5.1. CLASSIFICAÇÃO: Cada PILOTO acumula o tempo entre sua largada e chegada, somado a todas as 

possíveis penalidades aplicadas, para assim chegar ao seu tempo final de cada ETAPA. Vence o 
PILOTO que for o mais rápido de acordo com o seu tempo final. O restante da classificação seguirá 
normalmente o critério crescente de tempo, sendo que o PILOTO mais rápido fica com a primeira 
posição, o segundo mais rápido com a segunda posição e assim por diante. Fica expressamente 
definido que o tempo final do PILOTO inclui, obrigatoriamente, o tempo eventualmente acrescido 
em caso de infração a este regulamento e nas hipóteses acima descritas, desde que a pena tenha 
sido corretamente aplicada ao PILOTO pelo JÚRI da prova, com a divulgação da respectiva decisão, 
ou pelo comissário em questão quando for o caso. As infrações que dependem da interpretação 
deste regulamento devem obrigatoriamente ser aplicadas pelo JÚRI. Com o término de cada 
ETAPA, após a divulgação do resultado parcial individual de cada PILOTO será aberto prazo de 30 
(trinta) minutos para eventuais recursos. Se for o caso, uma vez transcorrido o prazo de 30 (trinta) 
minutos o JÚRI irá se reunir para decidir o que for necessário para na sequência oficializar o 
resultado da etapa. Transcorridos os referidos 30 (trinta) minutos sem qualquer recurso, cumpre 
ao DIRETOR DE PROVA oficializar o resultado final da etapa. 

5.2. CRONOMETRAGEM:  
5.2.1. Na cronometragem é recomendado que seja feita utilizando-se de um coletor de dados 

eletrônico com comunicação via satélite – GPS tipo “ Datalogger “ ou similar, com gravação 
da trajetória a 1 pt/s (Um ponto por segundo). Deverá ter precisão de no mínimo décimos de 
segundos; 

5.2.2. Toda ETAPA poderá utilizar um sistema primário de cronometragem, que será o OFICIAL, e 
outro que deverá ser feito em paralelo, que servirá como backup para sanar qualquer dúvida 
ou possível pane. Estes sistemas de cronometragem, independentes, poderão ser 
Tranponder’s, Fotocélulas ou coletores de dados. O Sistema de GPS deverá ser usado para 
verificar roteiro e Controles de Passagem. Obrigatoriamente deve constar no 
REGULAMENTO SUPLEMENTAR qual será o sistema utilizados para apuração do resultado da 
Etapa, este sistema deverá obrigatoriamente ser aprovados pela FMP; 

5.2.3. O concorrente poderá ter seu tempo e trajetória registrada no coletor durante todo o 
percurso de prova, previamente estabelecido e marcado pelo ORGANIZADOR; 

5.2.4. As Largadas e Chegadas poderão ser automáticas ou manuais; 
5.2.5. Será permitido ao concorrente o uso de equipamento GPS de sua propriedade ou alugado 

além do fornecido pelo ORGANIZADOR, pois caso não tenha suas passagens registradas no 
coletor de dados, a Organização poderá utilizar-se deste para o registro de suas passagens: 

5.2.6. Recomenda-se configurar o GPS reserva para gravação de um ponto por segundo; 
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5.2.7. 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); 

5.2.8. O competidor é o único responsável pelo equipamento coletor de dados a partir do 
momento da instalação em sua moto, até a devolução ao ORGANIZADOR em perfeitas 
condições de funcionamento;  

5.3. PONTUAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE PILOTOS: Os 20 (vinte) melhores pilotos classificados de 
cada categoria receberão os pontos conforme a colocação ao fim de cada ETAPA, excluindo-se da 
classificação para pontuação os pilotos convidados filiados a outras federações, que não a FMP:  

01º Lugar - 25 Pontos 06º Lugar - 15 Pontos 11º Lugar - 10 Pontos 16º Lugar - 05 Pontos 

02º Lugar - 22 Pontos 07º Lugar - 14 Pontos 12º Lugar - 09 Pontos 17º Lugar - 04 Pontos 

03º Lugar - 20 Pontos 08º Lugar - 13 Pontos 13º Lugar - 08 Pontos 18º Lugar - 03 Pontos 

04º Lugar - 18 Pontos 09º Lugar - 12 Pontos 14º Lugar - 07 Pontos 19º Lugar - 02 Pontos 

05º Lugar - 16 Pontos 10º Lugar - 11 Pontos 15º Lugar - 06 Pontos 20º Lugar - 01 Ponto 

5.3.1. Caso o prólogo utilize a Opção D, discriminada no item 4.11.4, para o resultado da ETAPA 
será acrescido estes pontos; 

5.3.2. Para receber a pontuação pela participação e classificação em determinada ETAPA, o piloto 
deve completar pelo menos 50% (cinquenta por cento) da ETAPA, considerando os CPs; 

5.4. EM CASO DE EMPATE NA ETAPA 
5.4.1. O vencedor da última volta, da antepenúltima e assim sucessivamente; 
5.4.2. A vitória será dada ao piloto mais velho; 

5.5. EM CASO DE EMPATE NO CAMPEONATO 
5.5.1. Maior número de primeiros lugares em ETAPAS; 
5.5.2. Maior número de segundos lugares e assim por diante; 
5.5.3. O piloto melhor colocado na última prova, penúltima prova, antepenúltima e assim por 

diante; 
5.5.4. Persistindo o empate, a vitória será dada ao piloto mais velho; 

5.6. NÃO HAVERÁ DESCARTE DE ETAPAS 
5.7. PREMIAÇÃO DA ETAPA: Serão entregues troféus no mínimo até a 3ª colocação de cada categoria e 

no máximo até a 5ª colocação de cada categoria. A cerimônia do pódio de cada Categoria poderá 
ser realizada apenas com os 3 (três) primeiros colocados; 

5.7.1. Caso o piloto não possa comparecer na premiação, deverá comunicar a organização uma 
hora antes da premiação e indicar um representante para receber o prêmio em seu lugar, 
sob pena de perda da pontuação alcançada tal como do direito de receber o troféu; 

5.7.2. Todos os pilotos, incluindo os três primeiros, deverão receber uma medalha de mérito na 
linha de chegada (final da etapa). 

5.8. PREMIAÇÃO DA TEMPORADA: Serão premiados os TRÊS primeiros colocados com troféus das 
seguintes categorias: OURO (ou GOLD), PRATA (ou SILVER) e BRONZE; 

5.9. PILOTOS ORGANIZADORES DE CADA ETAPA: Cada ETAPA poderá ter no máximo CINCO pilotos 
ORGANIZADORES, dos quais, no mínimo (dois) deverão estar filiados a FMP, os demais poderão ser 
colaboradores voluntários não sendo obrigatória a filiação para estes. Entre os pilotos 
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organizadores filiados à FMP, DOIS terão o direito a dobrar sua melhor pontuação, conforme item 
5.3, na etapa que deixará de competir; 

5.9.1. Dentre os pilotos organizadores filiados à FMP, o ORGANIZADOR indicará DOIS para duplicar 
seus melhores resultados em outras etapas do campeonato (anteriores ou posteriores à 
etapa organizada); 

5.9.2. Estes organizadores deverão, obrigatoriamente, estarem presentes no dia da prova e 
diretamente envolvidos na organização da ETAPA; 

5.9.3. Ao menos um piloto necessita estar presente no dia da homologação do roteiro pelo 
representante da federação; 

5.9.4. É necessário que ao menos um dos organizadores estejam abrindo a primeira volta à frente 
do primeiro piloto com no máximo vinte minutos de antecedência, outro piloto (s) ou o (s) 
mesmo(s) abrindo a segunda volta à frente do primeiro piloto com no máximo vinte minutos 
de antecedência volta ou seja, em cada volta e outro(s) piloto(s) ou o(s) mesmo(s) fechando 
a última volta atrás do último piloto com no máximo vinte minutos de diferença sem 
atrapalhar o desempenho do competidor; 

5.9.5.  O piloto só poderá participar (com direito a pontuar) da organização de uma única prova; 
5.9.6. As penalidades por descumprimento do regulamento serão aplicadas a todos os 

ORGANIZADORES da ETAPA. 
 

6. CAPÍTULO 6 – DOS DEVERES DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO 
 
São deveres da organização em cada etapa: 

6.1. Concluir o levantamento da prova até quinze dias antes da data de sua realização com todos os 
trechos e local de largada e chegada; 

6.2. Conferir todo o trajeto antes da realização da prova para possíveis correções (e, ou) alterações 
caso necessário; 

6.3. Usar placas para sinalização do circuito conforme modelo anexo no final deste documento; 
6.4. Todos os CPs deverão ter placas de aviso 50 m antes do WAYPOINT. 
6.5. Confeccionar Layout informando sentido de direção da prova e CPs conforme modelo apresentado 

no final deste e enviá-lo a FMP, para análise e aprovação; 
6.6. Enviar a FMP regulamento complementar para análise e aprovação; 
6.7. Fazer o Briefing antes da prova para maiores esclarecimentos e apresentação do regulamento 

complementar; 
6.8. Encerrar todas as inscrições um dia antes ao da prova até as 22:00 horas. 
6.9. Entregar o regulamento complementar a cada competidor no ato da inscrição ou exibí-lo em local 

de fácil visualização, nos locais de inscrição, local de largada, parque fechado, etc., caso não haja, a 
prova será regida pelo regulamento local da FMP. 

6.10. Pelo menos 30 minutos antes da divulgação dos resultados, afixar os horários de passagem de 
cada categoria, ou distribuir ficha individual de passagem de cada piloto, possibilitando aos 
concorrentes, a conferência dos lançamentos dos dados; 

6.11. Após a divulgação do resultado de cada categoria, deverá apresentar ficha de desempenho da 
categoria, onde conste o tempo final de TODOS os competidores; 
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6.12. Entregar ao DIRETOR, os resultados da Prova na seguinte forma: Classificação por categoria, 
fichas de inscrição devidamente preenchidas, ficha técnica da prova, passagens manuais (caso 
existam) e relatório dos coletores; 

6.13. Entregar ao DIRETOR cópia dos ofícios enviados pela organização, às autoridades competentes 
informando sobre a realização do evento; 

6.14. Providenciar total e irrestrito acesso do DIRETOR a apuração dos resultados de cada etapa. O 
DIRETOR deve ser informado de todos detalhes da organização de prova, incluindo acesso às 
anotações de PCs. (manuais e eletrônicos) desde o momento da chegada destas informações a 
central de apuração até a eventuais correções (devidamente fundamentadas) que se façam 
necessárias; 

6.15. Sinalizar de forma clara, os caminhos e todos os obstáculos para que possam ser facilmente 
visualizados pelos competidores; 

6.16. Sinalizar com a placa padrão (CAVEIRA) os locais que representem perigos; 
6.17. O Clube ou empresa organizadora da prova, repassará à FMP através de depósito bancário ou 

autorização de débito na conta corrente da FMP a importância de R$ 18,00(dezoito reais) por 
piloto inscrito na competição referente a taxa de Alvará de Prova, até 1(hum) dia útil após a 
realização da Prova. Prazo poderá ser acordado com o Diretor da modalidade. 

 
7. CAPÍTULO 7 – DO PILOTO E DA MOTOCICLETA 

 
7.1. O PILOTO que participa do CPHE deve ter a conduta esperada de todo homem probo e que tem 

noção da seriedade e comprometimento do campeonato de que está a participar, respeitando as 
instituições respectivas e todos os demais envolvidos com sua a realização. Nesse sentido, são 
deveres do PILOTO: 

7.1.1. Obedecer rigorosamente às leis de trânsito. O PILOTO que for autuado por infração de 
trânsito durante qualquer etapa do CPHE sofrerá a PENALIZAÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO da 
ETAPA respectiva, conforme cláusula 1.10;  

7.1.2. Sempre que estiver pilotando a sua motocicleta o PILOTO obrigatoriamente deve utilizar seu 
capacete, sob pena de PENALIZAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO da ETAPA, conforme cláusula 
1.10 e determinado pelo JÚRI; 

7.1.3. Manter o mais alto espírito desportivo para com os demais concorrentes, antes, durante e 
após as ETAPAS e respeitar todas as disposições constantes no presente regulamento e seus 
adendos, bem como as disposições do Código Brasileiro de Desportos, Código Brasileiro de 
Motociclismo e Código Nacional de Trânsito; 

7.1.4. Obedecer rigorosamente à marcação do PERCURSO, sem qualquer corte de caminho. No 
caso de PROTESTO de PILOTO referente ao desrespeito por parte de outro PILOTO com 
relação ao caminho correto e devidamente demarcado a ser percorrido nos testes especiais, 
em caso de provimento do PROTESTO, com a necessária comprovação pelo equipamento de 
GPS, caso a prova não use o sistema de GPS a comprovação testemunhal, por escrito, de 3 
outros pilotos serve como comprovação do corte de caminho, o piloto que cortou caminho 
será PENALIZADO ou DESCLASSIFICADO do dia da ETAPA, conforme cláusula 1.10 e 
determinado pelo JÚRI.  

7.2. DA MOTOCICLETA: é dever único e exclusivo do PILOTO a verificação das perfeitas condições de 
uso e de legalidade da motocicleta que será utilizada por ele. Além dos itens de segurança a serem 
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verificados pela VISTORIA, é dever do PILOTO verificar as questões referentes à manutenção básica 
de sua motocicleta, tendo em vista que o hard enduro é um esporte de risco; 

 
8. CAPÍTULO 8 – DAS PENALIZAÇÕES 

 
8.1. Ligar a moto no Parque Fechado        60 pontos; 
8.2. Entrar ou sair do Parque Fechado com o motor ligado 30 pontos. 
8.3. Reabastecimento fora das áreas definidas pela organização    60 pontos. 
8.4. Pilotar fora do trajeto definido, desviar obstáculos do traçado da prova ou sentido em contrário

              1800 
pontos. 

8.5. Provocar acidente por pilotar em sentido contrário ao da prova Desclassificação. 
8.6. Não obedecer as leis de Trânsito Locais Desclassificação. 
8.7. Manobras radicais, Exibicionismo ou Direção perigosa dentro da Cidade(s)  300 pontos. 
8.8. Reincidência do item 8.7 900 pontos. 
8.9. Reincidência do item 8.7 pela 2ª vez      Desclassificação. 
8.10. Pilotar sem CAPACETE duas horas antes do inicio, durante e depois da prova 1800 pontos. 
8.11. Reincidência do item 8.11        Desclassificação. 
8.12. Não passar num controle de percurso CP       3600 

pontos. 
8.13. Treinar no circuito          3600 pontos. 
8.14. O piloto que não guardar a moto no parque fechado será penalizado   60 pontos. 
8.15. Ultrapassar a velocidade permitida pelo RADAR da organização de prova  300 pontos. 
8.16. Reincidência do item 8.16         900 pontos. 
8.17. Reincidência do item 8.16 pela 2ª vez      Desclassificação. 
8.18. Agredir verbalmente ou fisicamente qualquer piloto, ou membro da organização e entidades 

envolvidas           Desclassificação.;  
8.19. Informação errada ou incompleta na ficha de inscrição     Desclassificação.;  
8.20. Manobras desleais contra outros concorrentes      Desclassificação;  
8.21. Troca de moto ou piloto durante a Prova      

 Desclassificação.; 
8.22. 01 ponto Por segundo nos tempos de realização do percurso. 

 
9. CAPÍTULO 9 – DOS PROTESTOS 

 
9.1. Os protestos contra pilotos, motocicletas e atitude antiesportiva deverão ser feitos por escrito pelo 

piloto ou chefe de equipe e entregue ao DIRETOR DE PROVA, até 30 minutos após a chegada do 
último piloto de sua categoria; 

9.2. Protestos contra resultados deverão ser feitos por escrito pelo PILOTO e entregues ao DIRETOR DA 
PROVA até 30 min. Após a divulgação do resultado, após este prazo deixará de ser atendido; 

9.3. Todos os protestos devem ser individuais e ESPECIFICOS POR ITEM e acompanhados de uma taxa 
no valor igual ao de inscrição da prova; 

9.4. Os protestos serão avaliados pelo JÚRI; 
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9.5. Em caso da procedência o valor será devolvido ao reclamante, caso contrário, reverterá a favor da 
FMP. 

Anexo A 

 
1. Disposição do PARQUE DE TRABALHO: 

 

1.1. Não é permitido veículos de apoio dentro do Parque de Trabalho. 
 

2. Início do trecho com velocidade controlada, nas dimensões mínimas de 20x20cm: 

 

2.1. A velocidade será determinada no Regulamento Complementar; 
2.2. Nunca ultrapassando o limite de velocidade já existente na legislação de trânsito.  

 
3. Indicação de Controle de Passagem, nas dimensões mínimas de 20x20cm: 

 

 

 

 

 

4. Indicação de caminho diferenciado por categoria, nas dimensões mínimas de 20x20cm: 

  

CP a 
50m 

OURO PRATA BRONZE 
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5. Indicação de direção (esquerda e direita), caminho certo, caminho errado e perigo, nas dimensões 
mínimas de 20x20cm: 
 

 

 

 

Fazem se cumprir as regras oficiais. 

 

 

 

 

 

___________________________________                          ______________________________ 
       Francisco Pitombeira Dias Filho                        Zenardo Maia  
                  Presidente - FMP                                                                   Diretor Técnico - FMP 


