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Regulamento Técnico 

ARTIGO 1 – DEFINIÇÕES TÉCNICAS 

 
1.1 – COMBUSTIVEL: É todo o elemento que se transforma em energia calórica  
nos processos normais desenvolvidos pelos motores de combustão interna.  
  
1.1.1 – COMBUSTIVEL é de responsabilidade do piloto e não será comercializado  
pelo evento.  
 
1.2 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO: É composto por todas as peças montadas 
na motocicleta , que são utilizadas para armazenar qualquer tipo de combustível 
na motocicleta. As peças ou conjunto de peças utilizadas para o reabastecimento 
durante a prova também são consideradas como integrantes do sistema de 
abastecimento. 
 
1.3 – Pneus: Obrigatório o uso de pneu da Marca patrocinadora oficial da Prova, 
que estarão a venda no Autódromo ( Não será permitido uso de pneus com marca 
divergente do patrocinador Oficial da Prova), ( Não será permitida a entrada no 
autodromo de pneus que não sejam do fornecedor oficial da Prova), ( As 
motocicletas somente poderão entram em pista com pneus oficiais do fornecedor 
da Prova devidamente identificados pelo fornecedor). 
 
1.4 – SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES: Durante o desenrolar da prova, 
poderá ser trocada qualquer peça da motocicleta, exceto o quadro. 
 
1.5 – É permitida a troca do motor completo, com autorização prévia dos 
Comissários. Neste caso o motor trocado deverá ficar a disposição dos 
Comissários. 
 

ARTIGO 2 – MOTOCICLETAS ADMITIDAS E 

CATEGORIAS 

 
2.1 – Serão aceitos na “500 MILHAS BRASIL” todos as motocicletas que se 
enquadrarem no presente regulamento técnico, e que obedeçam também o 
regulamento técnico das categorias das quais são provenientes. 
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2.2 – As motocicletas serão divididos em 2 categorias descritas a seguir: 
 

CATEGORIA COR DE 

IDENTIFICAÇÃO 

MOTOCICLETAS ADMITIDAS 

SUPERBIKE VERMELHA  749cc á 1000cc 

SUPERSPORT AZUL 599cc á 699cc 

 
2.3 – Categoria SuperBike (SBK) – Serão aceitos motocicletas que se enquadrem 
no regulamento técnico , com cilindrada de 749cc á 1000cc. 
 
2.4 – Categoria SuperSport (SS) – Serão aceitas motocicletas que se enquadrem 
no regualmento técnico, com cilindrada de 599cc á 699cc. 
 
2.6 – Proibido motocicletas com motores sobrealimentados. Ex. Turbo 
 
2.7 – MOTOCICLETAS HOMOLOGAS FIM – 2013 600 / 1000 
 

SUPERSPORT 600 
MODELO  PERÍODO DE PRODUÇÃO A PARTIR DE ATÉ 

HONDA CBR 600 RR (PC40)  JAN 07 - final 
HONDA CBR 600 RR (PC40)  JAN 09 - presente (STD + versão ABS) 
HONDA CBR 600 RR (PC40)  JAN 13 - presente (STD + versão ABS) 
MV AGUSTA F3  FEB 13 - presente 
KAWASAKI ZX 600 P (ZX-6RR)  JAN 07 – final 
KAWASAKI ZX 600 RF (ZX-6R)  JAN 09 – presente 
SUZUKI GSX 600 R (K8)  JAN 08 - final 
SUZUKI GSX-R600L1  JAN 11 - presente 
TRIUMPH DAYTONA 675  JAN 09 – final 
TRIUMPH DAYTONA 675R  JAN 11 – presente 
TRIUMPH DAYTONA 675  FEB 13 – presente (ABS and NON ABS Version) 
TRIUMPH DAYTONA 675R  FEB 13 – presente (ABS) 

YAMAHA YZF  JAN 08 - presente 
YAMAHA YZF  JAN 12 - presente (parts updates) 

  SUPERBIKE 1000 
MODELO  PERÍODO DE PRODUÇÃO A PARTIR DE ATÉ 

APRILIA RSV4 1000 Factory  JAN 09 – presente 
APRILIA RSV4 1000 Factory  DEC 09 – presente (cárteres nova + diversas atualizações) 
APRILIA RSV4 1000 APRC 1000 Factory  DEC 11 – presente 
BMW S 1000 RR  JAN 09 – presente 
BMW S 1000 RR  FEB 10 – presente (+ ABS, DTC, Electronic Gear Assist.) 
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BMW S 1000 RR B  JUN 10 – presente (+ ABS, DTC, Electronic Gear Assist virabrequim novo) 
BMW S 1000 RR  JUN 12 – presente (+ ABS, DTC, Electronic Gear Assist virabrequim novo) 
BMW S 1000 RR HPR  JAN 13 – presente (+ ABS, DTC, Electronic Gear Assist, DDC) 
DUCATI 1098 R (1198cc)  JAN 08 – final 
DUCATI 1198 S (1198cc)  JAN 09 – final 
DUCATI MULTI STRADA 1200  JAN 12 – final 
DUCATI 1199 PANIGALE R  MARCH 13 – presente 
HONDA CBR 1000 RR (05/06/07)  JAN 05 - DEZ 07 - final 
HONDA CBR 1000 RR (SC59)  JAN 08 – final 
HONDA CBR 1000 RR (SC59)  JAN 09 – presente (STD + versão ABS) 
HONDA CBR 1000 RR (SC59)  JAN 10 – presente(virabrequim novo) 

HONDA CBR 1000 RR (SC59)  JAN 10 – presente (STD + ABS versão) – novo - virabrequim 
HONDA CBR 1000 RR (SC59)  JAN 12 – presente (STD + ABS versão) 
KAWASAKI ZX 10 RR (05/06/07)  JAN 05 - DEZ 07 - final 
KAWASAKI ZX 10 RR  JAN 08 – final (carenagem plástica da secção frontal) 
KAWASAKI ZX 10 RR  JAN 11 – presente (STD + versão ABS) 
KTM RC8 KTM RC8  MARCH 08 – presente 
KTM RC8 R KTM RC8 R  MARCH 09 – presente 
MV AGUSTA F4 1000 R (312 +1)  APRIL 07 – presente 
MV AGUSTA F4 RR  MARCH 13 - presente 
SUZUKI GSX R 1000 (K5/K6/K7)  JAN 07 – final 
SUZUKI GSX R 1000 (K9)  JAN 09 – presente 
SUZUKI GSX R 1000 (L2)  JAN 12 – presente 

YAMAHA YZF R1 (2007 model)  JAN 07 – final 
YAMAHA YZF R1 (2009 model)  JAN 09 - presente 
YAMAHA YZF R1 (2012 model)  JAN 12 - presente 
YAMAHA XT 1200Z (2012 model)  JAN 12 - presente 

 
 
2.8 – Qualquer duvida com relação ao enquadramento ou permissão de 
participação nas categorias acima descritas, deverá ser encaminhada à 
Organização com antecedência de pelo menos 60 dias da data do evento, para 
analise e posterior parecer técnico. 
 

ARTIGO 3 – DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA 

 
3.1 – Todas as equipes deverão obrigatoriamente ter disponíveis em seus boxes: 
 
A) 2 (dois) extintores de incêndio do tipo Pó Químico, com capacidade de 12 
(doze) quilos, carregados, com o número da motocicleta pintado no extintor em cor 
que contraste, com o vermelho de fundo. 
 
B) 2 (dois) cobertores de lã ou algodão, de dimensões mínimas de1,5 por 2,0m e 
2(dois) balde de água com capacidade de 20 litros cada um. Em cada balde  
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deverá estar escrito a palavra ÁGUA em cores contrastantes com a do balde. 
 
3.2 – O combustível deverá ser adquirido fora do circuito. Cabe a cada equipe, 
manter dentro dos boxes a máxima quantidade de 100 litros de combustível para 
abastecimento, mais a capacidade máxima de combustível da torre de 
abastecimento. Para que o transporte de combustível dentro da área dos boxes, 
tenho o mínimo risco de derramamento e incêndios, cada piloto e chefe de equipe 
deverá providenciar um carrinho manual para facilitar o transporte de combustível. 
 
3.3 – Os tanques de combustíveis das motocicletas NÃO PODERÃO SER DE 
QUALQUER TIPO DE FIBRA. 
 
3.4 – O reabastecimento de combustível só será permitido nos Boxes. 
 
3.5 – A velocidade máxima permitida na área dos Boxes é de 40km/h. 
 
3.6 – Todas motocicleta que entrar na zona de desaceleração dos boxes deverá 
deter–se obrigatoriamente no seu Box. 
 
3.7 – Somente poderão fazer reparos dentro do circuito (fora da área dos boxes), 
os próprios pilotos e unicamente com os recursos que possuírem na motocicleta. 
 
3.8 – Todos os elementos das equipes deverão obrigatoriamente estar 
uniformizados, com o número da motocicleta na frente e nas costas. 
 

ARTIGO 4 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

 
4.1 – Cada equipe, deverá instalar no seu Box um sistema de abastecimento para 
sua(s) motocicletas(s) participante(s), com os seguintes objetivos e características: 
 
4.2 – OBJETIVOS DO SISTEMA: 
 
 
A) Permitir a todas as equipes uma operação de abastecimento rápida, eficiente e 
primeiramente segura, como também compatíveis com os atuais padrões 
internacionais aplicados em provas desta natureza. 
 
B) No que concerne ao item SEGURANÇA, minimizar ou até eliminar o risco de 
incêndio ou acidente com o manuseio de combustíveis altamente voláteis. 
Recomendável usar macacões antichamas, balaclava, capacete, botas de couro e 
luvas. 
 
 
C) Garantir às pessoas envolvidas no trabalho de abastecimento de motocicletas o 
máximo de segurança durante esta operação, com a finalidade de preservar a 
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integridade física e a própria vida de casa um, no caso de acidente com o 
combustível. 
 
D) O derramamento de combustível no ato de abastecimento è passível de 
punição por “Time Penalty”. 
 
4.3 – CARACTERISTICAS DO SISTEMA: 
 
O sistema de abastecimento que deverá ser utilizado por todas as equipes 
participantes têm como base às especificações técnicas e padrões estabelecidos 
pelo CTDN – Conselho Técnico Desportivo Nacional , sendo construídos pelos 
seguintes componentes: 
 
A) Reservatório de abastecimento de combustível. 
 
B) Torre suporte de reservatório. 
 
C) Conjunto de equipamentos para enchimento do reservatório. 
 
D) Conjunto de equipamentos para abastecimento da motocicleta. 
 
4.4 – RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO: O reservatório deverá possuir as 
seguintes características: 
 
A) Capacidade máxima de combustível armazenado deve ser de 100 (cem) litros. 
 
B) O material usado na construção de reservatório deverá atender as seguintes 
exigências: 
 
– Ser resistente à ação corrosiva do combustível; 
 
– Ser anti–inflamável, de preferência em aço ou correlato. 
 
C) Possuir um “respiro” na parte superior com o máximo de 2,5 (duas e meia) 
polegadas de diâmetro. A abertura do respiro deve ser protegida com tampa tipo 
“chapéu”. 
 
D) É PROIBIDO o uso de pressurização no reservatório de combustível. Portanto o 
abastecimento deverá ocorrer exclusivamente por gravidade. 
 
4.5 – TORRE DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO: A base do suporte e fixação 
do reservatório deverá ser confeccionada em material resistente ao peso do 
conjunto. É vetado o uso de materiais de fácil combustão, tais como madeira,  
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plástico, etc. A altura máxima do reservatório é de 2m (dois metros) medidos em 
relação ao solo até a face superior do reservatório excluindo o respiro. 
 
4.6 – CONJUNTO DE EQUIPAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO 
RESERVATÓRIO: Deverá ser utilizado com conjunto composto de mangueira, 
bomba e flange. O enchimento deverá ser feito exclusivamente por meio de uma 
bomba “MANUAL”, com uma mangueira de no máximo 19 (dezenove) milímetros 
ou ¾ (três quartos) de polegadas de diâmetro inteiro e flange ligada na face oposta  
 
à saída de abastecimento do veículo. 
 
OBS: É proibido o uso de qualquer tipo de bomba por acionamento elétrico.  
4.7 – CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA 
MOTOCICLETA: É composto pelo reservatório, flange da válvula, válvula de 
segurança, flange da mangueira, mangueira e bocal de engate rápido. 
 
a) a flange da válvula de segurança poderá ser instalada no fundo do reservatório. 
 
b) O diâmetro interno máximo da válvula de segurança e mangueira deverá ser de 
50mm (cinqüenta milímetros) ou 2 (duas polegadas). 
 
c) A válvula de segurança deve ser obrigatoriamente do tipo normalmente fechada, 
ou seja o combustível só deve escoar do reservatório com a ação 
 
manual aberta da válvula de segurança, e quando terminada esta ação deverá se 
fechar automaticamente pela ação de uma mola de retorno. 
 
d) A mangueira deve ser de material flexível, resistente e transparente. 
 
4.8 – SUPORTE DE MANGUEIRA: Para suportar o peso da mangueira cheia de 
combustível, poderão ser construídos tantos suportes quantos forem necessários 
ao longo desta, desde que estes suportes não ultrapassagem a altura da flange de 
ligação da mangueira no reservatório. É obrigatória a utilização de materiais não 
infláveis na construção dos suportes. 
 
4.9 – IDENTIFICAÇÃO DA TORRE: Na torre de abastecimento deverá estar 
afixado ou pintado o número da(s) motocicleta(s) que dela se utiliza. 
 
4.10 – INSTALAÇÃO DA TORRE: A torre de abastecimento deverá ser instalada 
dentro do Box da equipe. Somente a mangueira de abastecimento poderá ser 
projetada para fora do Box, quando da operação de reabastecimento de 
motocicleta, devendo em seguida ao término da operação, ser recolhida através do  
 
 
sistema de suporte para dentro do Box. 
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4.11 – LOCAL DE INSTALAÇÃO: O local de instalação da torre deverá ser 
identificado com faixas de solo na cor amarela, distante 1 (um) metro da base 
suporte da torre, isolado a área determinada de qualquer equipamento ou material. 
A largura da faixa deverá ter no mínimo 100mm (cem milímetros). 
 
4.12 – AS EQUIPES COM 2 (DOIS) OU MAIS MOTOCICLETAS: se uma equipe 
for constituída por 2 (dois) ou mais motocicletas, poderá utilizar a mesma torre de 
abastecimento desde que a mesma esteja identificada com os números das 
motocicletas que dela se utilizam. 
 
4.13 – INSPEÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMNETO: O sistema de 
abastecimento, no que concorre a sua construção, instalação e funcionamento, 
será inspecionado pela Autoridade responsável, antes e durante a prova, podendo 
no caso de irregularidade constatada, excluir a equipe da competição 
 

ARTIGO 5 – OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO 

 
5.1 – Na parada da motocicleta para a operação de abastecimento, é obrigatório 
que o motor esteja desligado. O piloto deverá se manter fora da motocicleta. Caso 
haja dificuldade de partida do motor a motocicleta pode ser empurrado nos boxes , 
nessa ou em outras circunstancias. 
 
5.2 – Para os responsáveis pelo abastecimento recomenda-se utilizar durante a 
operação vestimenta completa (macacão, luvas, botas, balaclava, e capacete), 
previamente aprovados pela vistoria técnica e HOMOLOGADOS. 
 
5.3 – É obrigatório durante a operação, que um auxiliar da equipe esteja preparado 
no local com extintor de Pó–Quimico de 12 (doze) quilos em posição de combate à 
incêndio, devidamente equipado com as vestimentas descritas no parágrafo 
anterior. (5.2) 
 
5.4 – Qualquer quantidade de combustível derramado pela equipe antes, durante 
ou após a operação será passível de penalização (Time Penalty) para a 
motocicleta envolvida. A equipe responsável pelo ocorrido deverá imediatamente 
remover do local, através dos produtos materiais de limpeza (vassoura, rodos, etc) 
todo o combustível derramado. 
 
5.5 – Durante a operação de abastecimento, será permitido no maximo 5 (cinco) 
integrantes da equipe (04 na troca de Rodas e 01 no Abastecimento),todos 
devidamente vestidos com os seus equipamentos de segurança e mais o piloto, 
poderão se aproximar da motocicleta. Os demais deverão estar dentro dos boxes. 
Somente após a conclusão da operação de abastecimento e troca de Rodas, os  
 
outros integrantes poderão iniciar os eventuais reparos. 
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5.6 – Recomenda–se o aterramento da motocicleta antes do início do 
abastecimento. O aterramento poderá ser feito rapidamente comum cabo ligado ao 
escapamento através de uma “garra jacaré”. 
 

 

ARTIGO 6 – MANUSEIO DO COMBUSTIVEL 

 
6.1 – O transporte de combustível nas áreas externas e dentro do Box, deverá 
ocorrer através de rigoroso controle de segurança, por pessoal devidamente 
habilitado para tal fim e em recipientes fechados, sendo o transporte facilitado por 
meio de carreta especifica para tal, de propriedade das equipes. 
 
 
6.2 – É proibido armazenar combustível no Box em recipientes abertos, sem 
proteção e em local com risco de combustão. A quantidade máxima para 
armazenamento é de 100 (cem) litros, sem contar o combustível da torre. 
 

ARTIGO 7 – DEFINIÇÕES GERAIS 

 
7.1 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER TIPO DE 
ADITIVO NO RADIADOR DA MOTO (ETILINO–GLICOL OU SIMILAR) 
 
7.2 – AS TAMPAS DE RADIADOR DEVEM ESTAR LACRADAS 
 
7.3 – SÓ É PERMITIDO A ENTRADA NA PISTA COM O SELO DE VISTORIA 
 
7.4 – A NUMERAÇÃO DAS MOTOCICLETAS SERÁ RESTRITA EM DOIS 
DIGITOS INICIANDO NO NUMERO 01 ATÉ O NÚMERO 99 
 
7.5 – OS BOXES DO AUTÓDROMO SERÃO SUB–DIVIDIDOS DE MODO A 
COMPORTAR ATÉ 4 EQUIPES, SENDO IDENTIFICADO COM O NÚMERO DO 
BOX+LETRA DA SUB–DIVISÃO (EX.: BOX 05–A) 
 
7.6 – Será designado 3 pontos para que quando houver troca de pilotos, deverá 
assinar a sumula. 
 

ARTIGO 8 – PREPARAÇÃO 

 
TODAS CATEGORIAS (Nacional e Importada) 
 
a) Preparação livre , com remoção dos fárois, retrovisores, lanternas, setas e 
pezinho / descanso. 
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b) Obrigatório lacração do bujão de óleo 
 
c) Permitido uso de radiador de óleo desde que possua mangueira flexível de alta 
pressão com conexão rosqueada. 
 
d) Bancos, Carenagens E Capacidade do Tanque são livres. 
 
e) Obrigatória troca de um JOGO de pneus durante a competição. 
 
f) Permitido radiador de água auxiliar. 
 
g) Será necessário o uso da kilha ou imitador de acesso coroa traseira. 
 
Nota: O Pneu será definido pela organização e divulgada em regulamento 
complementar. 
 

ARTIGO 9 – PENALIDADES E RECLAMAÇÕES 

 
9.1 – O concorrente que desrespeitar o sinal feito por bandeira preta com seu 
respectivo número para parada no BOX, não terá suas voltas computadas após a 
terceira passagem e não será aceita declaração de que não viu a sinalização; 
 
9.2 – A desclassificação de um concorrente implica automaticamente a de seu 
companheiro de equipe; 
 
9.3 – Serão aplicadas penalidades às infrações cometidas pelos concorrentes e 
membros da equipe que infringirem o presente regulamento, ou desrespeitarem os 
dirigentes da prova de acordo com o Código Desportivo Internacional e pelos 
órgãos competentes; 
 
9.4 – Não serão considerada às reclamações verbais, apenas as que forem 
apresentadas por escrito até 30 (trinta) minutos após o encerramento da prova; 
 
 


