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REGULAMENTO DESPORTIVO 

ARTIGO 1 – DESCRIÇÃO E DEFINIÇÕES DO EVENTO 

 
1.1 – A prova “500 MILHAS BRASIL” será realizada no Autódromo José Carlos 
Pace – Interlagos – São Paulo –SP –Brasil. 
 
1.2 – Data de Realização: A prova “500 MILHAS BRASIL” será realizada de 07 á 
09 de fevereiro de 2014. 
 
1.3 – Número de Participantes: Serão admitidos na prova no máximo de 66 
(sessenta e seis) motocicletas. 
 
1.4 – Circuito: A prova “500 Milhas Brasil” terá um total de 185 voltas, com 
distancia de 1.609 milhas pelo Autódromo José Carlos Pace, com comprimento 
total de 4.292 metros . Somente a pista descrita deverá ser utilizada pelos pilotos, 
no transcorrer do evento. 
 
1.5 – Inscritos: Para cada inscrito na Prova “500 Milhas Brasil”, deverão ser 
inscritos no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) pilotos. 
 
1.6 – Vencedor: Serão considerados como vencedores das “500 Milhas Brasil” os 
condutores da motocicleta que primeiro completarem as voltas estabelecidas no 
item 1.4. 
 
1.7 – Tempo mínimo: Todas as motocicletas inscritas deverão em algum dos 
treinos oficiais cronometrados obter marca de tempo inferior à 2’00’’000 (dois 
minutos ). As motocicletas que não obtiverem este tempo mínimo poderão, de 
acordo com a Organização, serem excluídos do evento.  
 
1.8 – A prova “500 Milhas Brasil” será uma competição com característica própria, 
extra campeonato, prova esta considerada Regional aberta, podendo dela 
participar pilotos devidamente habilitados na Federação de origem e no Moto 
Clube, pilotos convidados, devidamente habilitados e autorizados pelas 
Federações de origem, devendo suas motocicletas e membros de suas equipes, 
estarem totalmente enquadrados neste Regulamento. 
 
1.9 – Quadro oficial de avisos: Todos os comunicados que forem emitidos pelos 
Comissários Desportivos, Direção de Prova e Organizador, durante os dias de 
treinos e da prova, serão afixados no Quadro existente na sala da secretaria do 
Organizador nas instalações do Autódromo. 
 
 
 



ARTIGO 2 – RESPONSABILIDADE DO EVENTO 
 
2.1 – A prova será organizada sob responsabilidade da 500 Milhas Brasil, com a 
supervisão de entidade reconhecida oficialmente. 
 
2.2 – A 500 Milhas Brasil, eximem–se de toda e qualquer responsabilidade Civil ou 
Penal, por infrações cometidas ou acidentes causados pelos participantes ou 
terceiros, durante os Treinos e a Prova. Esta responsabilidade será 
exclusivamente daquele que tenha cometido, ou de seu responsável legal, ora que 
aceitou incondicionalmente as responsabilidades. Os casos omissos serão 
julgados pelos Comissários Desportivos e Direção da Prova, de acordo com o C.D. 
do Motociclismo. 
 
2.3 – Este Regulamento Particular tem força de Lei Desportiva, em conformidade 
com os princípios estabelecidos e devidamente aprovados pelo Conselho Técnico 
competente. Para quaisquer informações suplementares, deverão ser consultados 
o Diretor de Prova e Comissários Desportivos. 
 
2.4 – Os casos omissos não previstos neste Regulamento, bem como dúvidas, 
incorreções e divergências de interpretação etc., serão decididos pelos 
Comissários desportivos aplicando–se quando for o caso, a Legislação pertinente. 
 
2.5 – Na inobservância deste Regulamento Particular, as penalidades constantes 
no Código Desportivo do Motociclismo, serão decididos pelos Órgãos competentes 
da Entidade Oficial, devidamente encaminhados pelos Comissários Desportivos. 
 
2.6 – Toda  comunicação, correspondência, etc. ,relacionada a este evento deve 
ser   dirigida a  500  MILHAS  BRASIL ,  situado  na  Rua  Itapura  n . 843, Tatuapé 
, São Paulo – SP, CEP: 03310 - 000 ou pelos e–
mails:contato@500milhasbrasil.com.br  
 
2.7 – PENALIDADES 
 
2.7.1 – Serão consideradas como infrações ao presente Regulamento, além das 
previstas no CDM, as seguintes infrações: 
 
a) Toda a interferência no regimento e na organização da prova, por qualquer 
elemento não vinculado à Entidade e / FAU /Organizador ou Autoridade da Prova. 
 
b) Todos os procedimentos, atos e palavras de Chefe de Equipe, mecânicos, 
ajudantes, amigos e parentes dos Pilotos, relativos ou contrários ao regimento e à 
organização, acarretarão em penalizações aos Pilotos responsáveis, de acordo 
com as Autoridades da Prova. 
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ARTIGO 3 – DEFINIÇÕES GERAIS 
 

3.1 – Quando em regime de competição e fora da área dos boxes, no caso de 
estar a motocicleta quebrada ou na impossibilidade de se continuar na competição 
por qualquer motivo, está proibida a ajuda externa de qualquer origem ao piloto. 
 
3.2 – Será considerado como ABANDONO DA PROVA quando o piloto deixar a 
motocicleta na pista e retornar aos boxes. A critério do Diretor de Prova, a 
motocicleta poderá ser rebocado da pista para o BOX para que a mesma seja 
consertada e continue na prova. 
 
3.3 – Qualquer tipo de abastecimento de toda espécie fora da área dos boxes é 
terminantemente proibido, acarretando a imediata exclusão do concorrente da 
prova. 
 
3.4 – Quando na direção da motocicleta, seja nos treinos ou na prova, o piloto 
deverá obrigatoriamente usar macacão de couro, capacete com viseira, botas de 
couro e luvas de couro, devidamente homologados por entidades Desportivas 
reconhecidas. 
 
3.5 – Um piloto poderá permanecer pilotando por 1 (uma) hora consecutiva no 
máximo e deverão permanecer em repouso no minímo por 30 (trinta) minutos 
antes de retornar à pista. 
 
3.6 – A troca de pilotos somente se fará na área dos Boxes, devendo o piloto, 
imediatamente após deixar a motocicleta, assinar a súmula em local a ser 
designado pela organização da prova, sob pena de não ser considerado a 
substituição como efetiva. 
 
3.7 – O estacionamento dos carros particulares dos pilotos, bem como os 
caminhões das equipes, motorhomes e carretas, ficarão em área determinada pela 
Organização, conhecida como Estacionamento da Curva Sol. 
 
3.8 – Haverá um espaço atrás dos boxes onde teremos salas para alugar aos 
pilotos. O espaço é limitado a 03 unidades. As reservas são feitas na inscrição. 
 
3.9 – Somente serão aceitas modificações ao presente texto original por adição. 
 
 

 

ARTIGO 4 – ESPAÇOS DE PUBLICIDADE 
 



4.1 – Todos os concorrentes deverão reservar uma área para fixação de 
publicidade da organização da “500 Milhas Brasil”, sob pena de concorrente não 
ser aprovado na vistoria inicial. A fixação da publicidade deverá obedecer aos 
locais e posições determinadas pela Comissão Organizadora (vide desenho 
anexo). 
 
4.2 – Todos os concorrentes concordam em ceder o espaço promocional em suas 
motocicletas , no ato de inscrição da prova. 
 
4.3 – A falta de qualquer publicidade (adesivos) apresentada pelo Organizador, 
verificada antes, durante a após a prova, implicará em multas ou na própria 
desclassificação do concorrente. 
 
4.4 – Os espaços reservados para a organização, na XVIIª edição das “500 Milhas 
Brasil”, serão os seguintes: 
 
4.4.1 – Espaços: 
 
É obrigatório ao concorrente, deixar espaços vagos na carenagem, balança 
traseira e bengala dianteira, totalizando 06 espaços: 02 paralama dianteiro, 02 
spoiler traseiro e 02 balança traseira. 
 
Para os treinos e provas de classificação, os concorrentes deverão 
obrigatoriamente ter afixados os números de identificação na motocicleta. 
 
4.5 – Estarão isentos da obrigação do Artigo 4, as motocicletas com 
patrocinadores que sejam conflitantes com os designados pelo Organizador e/ou 
Promotor, desde que devidamente comprovado com a cópia do contrato firmada 
entre os pilotos, ou equipe, ou chefe da equipe apresentando antes do início dos 
treinos. 
 
Neste caso, o participante deverá pagar o equivalente a 1 (uma) inscrição para 
cada espaço reservado para os patrocinadores da prova, podendo, entretanto, se 
utilizar dos espaços para os seus patrocinadores. 
 
O não cumprimento deste artigo implicará na perda do direito à premiação em 
dinheiro se houver. 
 
4.6 – O não uso das publicidades indicadas pela Organização da Prova, 
devidamente justificado e com o pagamento da multa citada no Artigo 4, 
restabelece o direito à premiação. 
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ARTIGO 5 – PÓDIO E PREMIAÇÃO 
 

5.1 – Após o término da 17ª edição das 500 Milhas Brasil, deverão comparecer ao 
pódio as cinco primeiras duplas ou trios ou quarteto que vencerem na classificação 
geral. 
 
5.2 – Após a premiação dos cinco primeiros lugares na geral, será montado o 
pódio com cinco primeiros lugares de cada categoria. 
 
5.3 – É obrigatório o comparecimento de cada piloto premiado ao pódio, devendo 
estar vestido com o macacão de corrida, ficando proibida sua presença no pódio 
sem tal vestimenta. 
 
5.4 – É terminantemente proibido a presença de acompanhantes de pilotos no 
pódio, mesmo sendo familiares ou patrocinadores. 
 
5.5 – Todos os pilotos antes da entrega de sua premiação e troféus, receberão 
boné da organização para fotos promocionais, uma ou mais vezes. Em seguida 
ficarão liberados para a colocação de seus bonés e iniciar–se a entrega de troféus. 
 
5.6 – A recusa por parte de qualquer piloto no que se refere aos itens 
apresentados nos Artigos 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, implicará na perda do direito de 
receber os troféus e a premiação destinada ao mesmo e sua equipe. 
 
5.7 - É obrigatório o uso do boné no podio determinado pela organização. 
 

ARTIGO 6 – INSCRIÇÕES, OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADE DAS EQUIPES E PILOTOS 
 

6.1 – As inscrições serão abertas a todos os pilotos portadores de licença de 
concorrentes de sua FAU.CBM.FIM. 
 
6.2 – A confirmação das inscrições deverão ser feitas a partir de 25 de outubro de 
2013, no site oficial www.500milhasbrasil.com.br, encerrando–se impreterivelmente 
no dia 10 de janeiro de 2014. 
 
6.3 – A taxa de inscrição das categorias SBK e SSP por MOTO é de R$ 3.000,00 
(três mil reais) até 31 de dezembro de 2013, e de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais) até 31 de janeiro de 2014, após esta data o valor passa a ser R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) sendo no mínimo de 02 e no máximo 04 pilotos, após o 
31 dia de janeiro de 2014 o valor da inscrição será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
por moto.  



   
Regulamento 500 Milhas Brasil 20146.3.1 – Incluso na Taxa de Inscrição das 
categorias SBK e SSP: Reserva de ¼ do BOX , 04 credenciais de Piloto (depende 
do número de pilotos, caso haja 2 pilotos serão 2 credenciais e assim por diante), 
01 credencial de Chefe de equipe, 06 credenciais para mecânicos, auxiliares e 3 
vagas de estacionamento.  
  
6.3.2 – A taxa de inscrição das categorias 250 /300/ Força Livre por MOTO é de  
R$ 500,00 (quinhentos reais) até 31 de dezembro de 2013, e de R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais) até 31 de janeiro de 2014, após esta data o valor 
passa a ser R$ 800,00 (oitocentos reais) sendo no mínimo de 01 e no máximo 02 
pilotos.  
 
6.3.3 – Incluso na Taxa de Inscrição das categorias 250 /300/ Força Livre: Reserva 
de ¼ do BOX , 02 credenciais de Piloto (depende do número de pilotos, caso haja 
1 piloto será 1 credencial e assim por diante), 01 credencial de Chefe de equipe, 
03 credenciais para mecânicos, auxiliares e 2 vagas de estacionamento.  
 
 
6.6 – Não será permitida a troca de pilotos, depois de iniciados os treinos oficiais. 
 
6.7 – As equipes inscritas conforme o prazo acima citado, poderão inscrever o 
terceiro ou quarto piloto até 3 (três) dias corridos antes do primeiro Treino Oficial. 
 
6.8 – Os pilotos de outras Federações poderão confirmar suas inscrições através 
de telegrama enviada pela FAU de origem que, neste caso, passará a ser 
responsável , junto ao PROMOTOR / ORGANIZADOR, pela configuração da 
inscrição. 
 
6.9 – Os pilotos ao assinarem a Ficha de Inscrição, passarão a reconhecer, acatar 
e aceitar todas as normas do presente Regulamento Particular da prova. Não 
serão aceitas alegações de desconhecimento de suas determinações, bem como 
se comprometerão a não recorrer a Poderes Públicos ou Judiciários, 
reconhecendo como únicos juízes as Autoridades Desportivas, às quais caberá a 
solução dos casos omissos ao presente regulamento. Os recursos caberão assim, 
somente aos poderes das 500 Milhas Brasil. Caso contrário, os pilotos perderão o 
direito a qualquer premiação, sejam eles troféus e/ou dinheiro. 
 
6.10 – Será de responsabilidade dos pilotos inscritos, a conduta e procedimentos 
dos convidados, patrocinadores e elementos de sua equipe durante toda a duração 
do evento. 
 
6.11 – Os pilotos responsáveis pelas equipes deverão aceitar amplamente as 
disposições eventuais, os adendos emitidos posteriormente, as Inscrições 
Normativas da 500 Milhas Brasil e toda a qualquer Legislação Nacional aplicável. 
 
6.12 – As Cédulas Desportivas Motociclisticas e as Licenças de concorrentes, 
deverão ser apresentadas no ato da inscrição. As Cédulas Desportivas  
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Motociclisticas e as licenças de concorrentes só serão validas do ano corrente do 
evento (2014). 
 
6.13 – Os boxes serão designados após a confirmação da inscrição e seu 
pagamento. Serão montados pela própria equipe em sua totalidade ou parcial, 
cada box será dividido em 4 partes isso para que acomode 4 motos ou 4 equipes. 
 
6.14 – A Velocidade máxima permitida na área dos Boxes é de 40km/h. 
 
6.15 – A 500 Milhas Brasil, reserva–se o direito de convidar até 10 equipes 
estrangeiras ( 10 motocicletas de competição ), desde que o tempo por volta das 
motocicletas não seja inferior a 20% do tempo da “Pole–Position”. 
 
 
 
6.16 – Somente poderão permanecer na frente do BOX (área de cronometragem) 
no máximo 2 (duas) pessoas por equipe para cronometragem, devidamente 
credenciados. Cada equipe deverá providenciar uniforme, com numero gravado na 
frente e nas costas.  
 
6.17 – Somente poderão permanecer na área de boxes , pessoal portador de 
credenciamento oficial e pilotos credenciados. A ausência ou fraude dos mesmos 
implicará na imediata expulsão dos envolvidos da área dos Boxes, independente 
de outras sanções cabíveis aos respectivos pilotos e equipes. 
 
6.18 – Somente poderão permanecer no muro em frente a Pista (área de 
cronometragem) no máximo 2 (duas) pessoas por equipe para cronometragem, 
devidamente credenciados. 
 
6.19 – Não serão admitidos na área dos boxes quaisquer pessoas que infrinjam as 
normas de segurança, principalmente quanto à vestimenta, mesmo que portadores 
de credenciais. 
 
Portanto o uso de chinelos de dedo, vestimentas de material sintético e outros 
materiais afins, implicara na retirada imediata do usuário da área dos boxes, 
perdendo automaticamente o seu credenciamento (credencial). 
 
6.20 – 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o alinhamento das motos 
no GRID, somente poderão permanecer na frente dos boxes as pessoas 
uniformizadas e com credenciamento válido. 
 
6.21 – A 500 Milhas Brasil poderá recusar a inscrição do concorrente / condutor 
desde que justificado o motivo, em conformidade com o Código Desportivo. 
 



6.22 – O credenciamento de imprensa será efetuado pela Assessoria de Imprensa, 
os pedidos devem ser enviados por carta ou e–mail: 
imprensa@500milhasbrasil.com.br aos cuidados da Assessoria de Imprensa até o 
dia 10 de janeiro de 2014. O pedido deve ser em papel timbrado do veículo de 
comunicação e assinado pelo responsável. 
 

ARTIGO 7 – INFORMAÇÕES SOBRE VISTORIAS 
 

7.1 – As motocicletas poderão ser examinados antes, durante e depois da prova 
pelos Comissários Técnicos, podendo ser excluído da prova no primeiro e segundo 
casos e desclassificados da prova no terceiro caso. 
 
7.2 – Os exames das motocicletas, anteriormente à prova, serão realizados pelos 
vistoriadores, sob orientação dos Comissários Técnicos no local , no dia e horários 
definidos no Anexo Horários do Evento deste regulamento, devendo os pilotos 
facilitar esses trabalhos, inclusive colocando a disposição dos Comissários os seus 
mecânicos e ajudantes. Serão examinados todos os equipamentos de segurança 
obrigatórios da motocicleta, torre de abastecimento, mangueiras, válvulas, sistema 
de abastecimento rápido, sistema de preenchimento de torre , 2 (dois) baldes com 
2 (dois) cobertores, dois extintores de pó–quimico de 12kg carregados. 
 
Obs.: A falta de qualquer item descrito no parágrafo 7.2, excluirá automaticamente 
a motocicleta e seus pilotos da prova. Caso a prova esteja em andamento, serão 
aplicados “Time Penalties” sucessivamente até que as irregularidades encontradas 
sejam sanadas, à critério dos Comissários Desportivos.  
 
7.3 – As motocicletas que não comparecerem no horário previsto para a Vistoria 
Técnica, poderão fazê–lo, desde que tenham autorização dos Comissários 
Desportivos. 
 
7.4 – Serão desclassificados os pilotos que não permitirem o exame de sua 
motocicleta, sem prejuízo de sanções mais graves, quando será aplicada a 
punição prevista no código desportivo em vigor. 
 
7.5 – Somente 2 (dois) integrantes da equipe da motocicleta que estiver sendo 
examinado serão admitidos no local destinado às Vistoria Técnicas. 
 
7.6 – O exame realizado antes da corrida não torna válida qualquer irregularidade 
existente na motocicleta, que poderá ser desclassificado após a competição, ou 
exclusivo durante a prova por irregularidades sobre as quais a Comissão Técnica 
não se tenha pronunciado anteriormente. 
 

ARTIGO 8 – TREINOS E PROVAS DE CLASSIFICAÇÃO 
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8.1 – Os Treinos Oficiais serão realizados de acordo com Anexo Horários do 
Evento 
 
8.2 – Todas as motocicletas inscritas em algum dos Treinos Oficiais 
cronometrados obter a marca de tempo inferior ou igual à 2’00’’000 (dois minutos). 
As motocicletas que não obtiverem este tempo mínimo poderão, de acordo com a 
Organização, serem excluídos do evento. 
 
8.3 – A Direção de Prova se reserva o direito de interromper os treinos, caso 
necessário, pelo tempo que julgar conveniente para limpar a pista, retirar alguma 
motocicleta que tenha parado na pista ou que tenha se acidentado. No caso de 
treinos não cronometrados, o tempo de interrupção não será necessariamente 
reposto, salvo decisão contrária da Direção de Prova. 
 
8.4 – No caso de uma ou mais sessões de treinos desta forma interrompidas, não 
serão aceitas reclamações sobre os possíveis efeitos concernentes à classificação  
 
dos condutores ou motocicletas. 
 
8.5 – Para os Treinos Oficiais serão efetuadas no mínimo quatro sessões de 
treinos e classificatórios. 
 
8.6 – A formação do GRID de largada será feita com as motocicletas que 
obtiverem o menor tempo nos Treinos Oficiais Classificatórios.  
 
8.7 – A Velocidade máxima permitida na área dos Boxes é de 40km/h. Está 
velocidade será controlada pro meio de radares colocados na área dos boxes, 
caso seja constatada esta irregularidade, será aplicado “Time Penalty” para a 
motocicleta infrator. Na prova de Classificação a penalidade será o cancelamento 
da primeira melhor volta, depois segunda melhor volta e assim sucessivamente, 
sem prejuízo de outras sanções, na prova poderá ser aplicado 30 segundos, 45 
segundos ou 1 minuto. 
 
8.8 – Caso mais de 66 (sessenta e seis) motocicletas estejam inscritos, somente 
participarão da prova 66 (sessenta e seis) melhores classificados por tempo. 
 
8.9 – Caso um ou mais concorrentes não se apresentem para o GRID de largada, 
dentro do prazo regulamentar, largarão dos boxes, observando–se a ordem de 
chegada na saída dos boxes. 
 
8.10 – Todos os pilotos deverão completar no mínimo 3 (três) voltas, em qualquer 
dos treinos oficiais. A assinatura da súmula é obrigatória. 
 

ARTIGO 9 – “BRIEFING”  Sexta e Sábado 
 



9.1 – “BRIEFING”DA DIREÇÃO DE PROVA COM PILOTOS E RESPONSÁVEIS 
PELAS EQUIPES: Será realizado exclusivamente para os pilotos e chefes de 
equipe, com presença obrigatória e conferida através de lista de presença 
assinada. Os pilotos e responsáveis por equipes que não participarem da reunião 
estarão automaticamente desclassificados e impedidos de participarem da prova 
(por motivos de segurança). 
 
9.2 – “BRIEFING” COM CHEFES DE EQUIPE: Será realizado exclusivamente para 
os chefes de equipe, com presença obrigatória e conferida através de lista de 
presença assinada. Os responsáveis por equipes que não participarem da reunião 
estarão automaticamente desclassificados e impedidos de participarem da prova 
(por motivo de segurança). 
 

ARTIGO 10 – DEFINIÇÕES DA PROVA 
 
10.1 – A largada da prova será tipo “LE MANS” (Pilotos de um lado da pista e 
motocicletas do outro lado com o Chefe de Equipe e ou mecânico responsável) , 
segundo a ordem dos tempos obtidos nas tomadas de tempo dos Treinos 
Classificatórios. (Em caso de quebra ou inoperância do farol, será usada a 
bandeira verde e amarela (quadriculada). 
 
10.2 – A queima de largada será punida com “Time Penalty”. Caso o piloto queime 
a largada durante o alinhamento de pilotos, perderá o seu lugar no Grid e deverá 
se posicionar após o ultimo concorrente. 
 
10.3 – TIME PENALTY 
 
A) Será avisada a equipe do piloto infrator, via sistema de som; 
 
B) A equipe será avisada pelo Fiscal de Box; 
 
C) O piloto será avisado através de placa com letra “T P” e o número da 
motocicleta, mostrada no posto de largada, por 1 (uma) única vez; 
 
D) O piloto terá 3 (três) voltas, após o aviso pela bandeira, para cumprir a 
penalização que consiste na entrada ao Box e sua parada em local designado na 
saída de Box durante algum tempo, estipulado pela Comissão Desportiva. Após o 
cumprimento de tempo do “Times Penalty”, o piloto poderá prosseguir na prova. 
 
E) O piloto NÃO poderá aproveitar a punição para efetuar reparos e/ou 
abastecimento no seu Box, ou receber qualquer ajuda externa, mesmo que seja de 
elementos de sua equipe. Caso isso ocorra será aplicado novo “Time Penalty”. 
 
F) No caso de impossibilidade do procedimento dos itens acima, a forma de 
aplicação da penalidade ficará a critério exclusivo dos Comissários Desportivos. 
EX: quando a infração ocorrer nas últimas 3 (três) voltas, será acrescido em 
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tempo. 
 
G) São motivos de penalização: 
 
– Falta de equipamento de segurança nos boxes; 
 
– Não observância de sinalização de prova; 
 
– Excesso de velocidade (acima regulamentada) nas áreas de acesso aos boxes; 
 
– Derramamento de combustível nos boxes; 
 
– Conduta antidesportiva; 
 
 
– Dificultar uma manobra legítima de ultrapassagem por outra motocicleta; 
 
– Ultrapassar sob regime de bandeira amarela; 
 
 
– Qualquer ocorrência ou série de ocorrências, envolvendo um ou mais 
motocicletas, ou ainda, uma ação de qualquer piloto que for comunicada aos  
 
Comissários desportivos pelo Diretor de Prova e , na opinião dos Comissários, for 
considerada como infração ao Código Desportivo ou Regulamentações 
Desportivas. 
 
H) Em qualquer hipótese, caso não haja tempo suficiente para a aplicação do 
“Time Penalty”, os Comissários Desportivos poderão aplicar outras penalizações 
previstas no Código Desportivo, inclusive a EXCLUSÃO DA PROVA. 
 
10.4 – Se, por motivo de força maior, for necessário interromper a prova antes do 
término previsto, será mostrada a bandeira vermelha pelo Diretor de Prova na linha 
de LARGADA / CHEGADA e , de acordo com o Regulamento neste caso, todos os 
pilotos deverão se dirigir ao GRID ou local determinado pelo Comissário de Box. 
Valerá a posição da ultima volta antes da bandeira vermelha. Ninguém poderá 
mexer nas motocicletas até que haja autorização para isso. 
 
10.5 – A neutralização da prova, com a utilização do “Safety Car”, se dará de 
acordo com os parágrafos deste Artigo: 
 
A) O “Safety Car” será colocado em uso, para neutralizar à corrida por decisão do 
Diretor de Prova. 
 
B) O veículo trará o nome “Safety Car”, em caracteres de dimensões similares a 
dos veículos de corrida, na traseira e nos lados. Ele disporá de três luzes giratórias 



da mesma cor, na capota. Ele será conduzido por um piloto de corrida 
experimentando e levará a bordo um observador capaz de reconhecer todas as 
motocicletas na pista e que estará em contato com a direção da prova. 
 
C) Haverá somente 1 (um) “Safety Car” no circuito; 
 
D) Por ordem do Diretor de Prova, todos os postos de sinalização mostrarão 
bandeiras amarelas paradas e o “Safety Car”, com luzes acessas e girando, 
entrará na pista independentemente de onde se encontrar o líder da Prova. Todas 
as motocicletas na corrida se colocarão em fila indiana atrás do “Safety Car” as 
ULTRAPASSAGENS ESTARÃO PROIBIDAS, a menos que uma motocicleta seja 
convidada a ultrapassar ao sinal do “Safety Car”. 
 
E) Durante a intervenção do “Safety Car”, as motocicletas participantes poderão 
parar nos boxes e voltar à pista, posicionando–se atrás do último que segue o 
“Safety Car”. As ultrapassagens são proibidas durante a intervenção do “Safety 
Car”. 
 
F) O “Safety Car” será utilizado até que todos os veículos na pista tenham se 
alinhado em fila atrás dele. 
 
G) Quando o Diretor de Prova decidir que é hora de retirar o “Safety Car” da pista, 
este poderá desligar ou manter as luzes acesas, mas imóveis, para que sejam 
retiradas as bandeiras ou placas refletivas dos postos de sinalização. As 
ultrapassagens continuam proibidas até o reinício da prova, que ocorrerá com o 
“SINAL VERDE” (ou BANDEIRA VERDE) dado pelo Diretor de Prova. 
 
H) Todas as voltas cobertas durante a intervenção do “Safety Car” serão contadas. 
 
I) A saída dos boxes permanecerá fechada até passar todo o “pelotão” atrás do 
“Safety Car”. 
 
10.6 – Caso um piloto seja compelido a parar a motocicleta, voluntariamente ou 
por força maior, a motocicleta deverá ser colocado para fora da pista em local 
seguro tão logo seja possível, de modo que a presença não constitua perigo ou 
prejuízo ao andamento normal da prova. Se o piloto não puder deslocar a 
motocicleta longe de uma situação potencialmente perigosa, é dever do resgate 
ajudá–lo. No caso do piloto conseguir dar nova partida no motor e voltar à pista 
sem nenhum transgressão ao regulamento, não será excluído da Prova. 
 
10.7 – Empurrar a motocicleta na pista ou pela linha de chegada è proibido, sujeito 
à pena de desclassificação, exceto na ultima volta, a 300 metros da linha de 
chegada. 
 
10.8 – Terminada a prova, as motocicletas permanecerão em regime de “Parque 
Fechado” durante 30(trinta) minutos, no Box numeral 1. Sua retirada do “Parque 
Fechado” somente se dará com autorização expressa dos Comissários esportivos. 
Os 5 (cinco) primeiros colocados ficarão em regime de parque fechado em local 
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apropriado determinado pelo organizador. 
 
10.9 – Os cinco primeiros colocados da prova deverão, imediatamente após o 
término da prova, conceder entrevista coletiva para a imprensa no pódio de 
premiação do autódromo, sob pena de não receberem a premiação e troféus. 
 

ARTIGO 11 – RECLAMAÇÕES 
 

11.1 – As reclamações técnicas contra motocicletas e participantes da prova serão 
somente aceitas por escrito, em formulário próprio, até 30 (trinta) minutos após a 
divulgação do resultado oficial da cronometragem. Estas reclamações deverão ser  
 
entregues ao Diretor de Prova, que as encaminhará aos Comissários Desportivos. 
 
11.2 – O reclamante deverá discriminar quais são as reclamações, depositando 
uma caução no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que será  
recolhida aos cofres da organização. 
 
 
11.3 – De acordo com a regulamentação do Conselho Técnico Desportivo a 
motocicleta da equipe reclamante terá os mesmos itens reclamados também 
vistoriados. 
 
11.4 – Se por acaso os Comissários Técnicos encontrarem irregularidades que não 
constem dos itens da reclamação, isto implicará na desclassificação da 
motocicleta. 
 
11.5 – A caução será devolvida ao reclamante se a reclamação for procedente, e 
ao reclamado se improcedente, deduzida a taxa pertinente á 500 Milhas Brasil, que 
é de R$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos reais ). 
 
*O transponder é de responsabilidade do piloto. Em caso de perda, roubo ou 
danos causados ao aparelho haverá cobrança, só não será cobrado em caso de 
queda do piloto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


