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Regulamento Desportivo Iniciação Velocidade 2020 
1. INTRODUÇÃO 

A Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) em parceria com o Motor Clube do Estoril (MCE) organiza em 2020, 
pelo quarto ano consecutivo, a competição de iniciação ao motociclismo de velocidade denominada INICIAÇAO 
VELOCIDADE 2020 
 

2. COMISSÃO COORDENADORA 

2.1. A Comissão Coordenadora tem a responsabilidade de elaborar os regulamentos desportivos e técnicos, 
coordenar a organização da competição e introduzir alterações aos regulamentos. 

2.2. A Comissão Organizadora é composta por: 

 Armando Vieira Marques, FMP 
 António Lima, MCE 

2.3. A Comissão Coordenadora pode cancelar a realização de uma prova da Iniciação Velocidade 2020 se 
considerar que não estão reunidas as condições de segurança nesse Circuito. 
 

3. MOTOS ADMITIDAS 

São admitidos motociclos das seguintes classes: 

 CLASSE A: Minimotos 4.2, de acordo com as especicficaçóes do respetivo regulamento técnico; 
 CLASSE 1: Motos IMR 90 e Malcor 90, de acordo com as especicficaçóes do respetivo regulamento 

técnico; 
 CLASSE 2: Open 110, motos que cumpram as especicficações do respetivo regulamento técnico; 
 CLASSE 3: Motos MIR MOTO5, de acordo com as especicficaçóes do respetivo regulamento técnico. 

 

4. PILOTOS 

São admitidos os pilotos com licença desportiva válida para o ano em curso e com as seguintes idades: 

 CLASSE A: pilotos com idades compreendiadas entre os 5 e os 10 anos; 

 CLASSE 1: pilotos com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos; 
 CLASSE 2 AUTO: pilotos com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos; 

 CLASSE 2: pilotos com idades compreendidas entre os 7 e os 13 anos; 
 CLASSE 3: pilotos com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos. 

A idade mínima é atingida na data de aniversário do piloto. A idade máxima é atingida no final do ano em que o piloto 
atinge a idade estabelecida. 

Excecionalmente, a Comissão Coordenadora pode permitir que um(a) piloto com experiência limitada participe com 
1 ano a mais do que o permitido pelo regulamento. Do mesmo modo, poderá permitir a um(a) piloto com 1 ano a 
menos na idade mínima desde tenha experiência e capacidade demonstrada para participar na classe imediatamente 
acima. 

 

5. ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS DE COMPETIÇÃO 

O número 1 de cada classe está reservado para o vencedor da classe no ano transato. Os restantes números de 
competição poderão ser utilizados pelos pilotos participantes. O número escolhido por cada piloto deverá ser 
solicitado e registado na FMP. 
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6. CIRCUITOS 

As provas da Iniciação Velocidade 2020, serão realizadas em kartódromos. 

Contudo, a Classe 3 (MIR MOTO 5) também acompanhará as provas do Campeonato Nacional de Velocidade (CNV) 
que se realizam no Circuito do Estoril e no Autódromo Internacional do Algarve e nessas provas aplica-se o 
Regulamento Desportivo do Regulamento Nacional de Velocidade. 

Os pilotos da Classe 3 (MIR Moto 5) que pretendam participar nas provas do CNV na Classe MIR MOTO 5 devem 
demonstrar ter a experiência, capacidade e conhecimento para tal e deverá ser avaliado e aprovado pela Comissão 
Organizadora. 

 

7. TREINOS E CORRIDAS  

 CLASSE A CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Treino livre 10 minutos 10 minutos 10 minutos 15 minutos 

Treino cronometrado 10 minutos 10 minutos 10 Minutos 15 minutos 

Corrida 1  6 minutos + 2 Voltas 8 minutos + 2 Voltas 8 minutos + 2 Voltas 12 minutos + 2 Voltas 

Corrida 2  6 minutos + 2 Voltas 8 minutos + 2 Voltas 8 minutos + 2 Voltas 12 minutos + 2 Voltas 

 

8. GRELHA DE PARTIDA 

A grelha de partida para as corridas de todas as classes é formada por linhas equidistantes de 9 (nove) metros com 2 
(duas) posições por linha. 

 

9. SINAIS – BANDEIRAS E SINAIS LUMINOSOS 

As bandeiras e os sinais luminosos são utilizados durante as sessões de treinos e a corrida para transmitir instruções 
e/ou informações aos pilotos. 

9.1. Bandeiras e sinais luminosos utilizados para transmitir informações 

9.1.1. Bandeira verde: informa os pilotos que a pista está livre. Deverá ser mostrada agitada: 

- em todos os postos de comissários durante a primeira volta das sessões de treinos e de warm-up, na volta 
de reconhecimento e na volta de aquecimento; 

- no posto de comissários que indica o final de uma zona de perigo sinalizada por bandeiras amarelas. 

- na saída do pit-lane para informar que o acesso à pista está aberto; 

- na linha de partida para dar início à volta de aquecimento;  

- no final da grelha de partida para informar que todos os pilotos estão prontos para a partida da corrida. 

9.1.2. Luz verde: no semáforo da saída do pit-lane informa o início das sessões de treinos e de warm-up e do início 
da volta de reconhecimento. 

9.1.3. Bandeira amarela com riscas vermelhas: informa os pilotos que as condições de aderência da pista estão 
deterioradas por outra razão que chuva. Deve ser mostrada agitada nos postos de comissários onde se verificar essa 
situação. 

9.1.4. Bandeira branca com cruz vermelha em diagonal: informa os pilotos que existem chuviscos nessa secção da 
pista. Deve ser mostrada agitada nos postos de comissários onde se verificar essa situação. 

9.1.5. Bandeira branca com cruz vermelha em diagonal + Bandeira amarela com riscas vermelhas: informa os pilotos 
da existência de chuva nessa secção do circuito. Ambas as bandeiras devem ser mostradas agitadas nos postos de 
comissários onde se verificar a essa situação. 

9.1.6. Bandeira azul: informa um piloto que está prestes a ser ultrapassado e é mostrada agitada. 
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- Durante as sessões de treinos o piloto lento deve manter a sua trajetória e abrandar gradualmente para 

deixar passar o piloto mais rápido. 

- Durante a corrida informa um piloto que está prestes a ser dobrado (a perder uma volta) e que deve 
permitir a ultrapassagem na primeira oportunidade. 

- Esta bandeira deve, ainda, ser mostrada agitada a um piloto na saída do pit-lane quando existirem motos 
na pista em aproximação. 

- A infração a estes procedimentos incorre em penalização. 

9.1.7. Bandeira de xadrez (aos quadrados pretos e brancos): informa os pilotos do final da corrida ou da sessão de 
treinos. É mostrada agitada na linha de chegada e ao nível da pista. 

9.1.8. Bandeira de xadrez + Bandeira azul: estas duas bandeiras (a bandeira de xadrez agitada e a bandeira azul 
agitada) são mostradas na linha de chegada e ao nível da pista quando na última volta e antes da linha de chegada um 
piloto retardatário preceder de perto o primeiro classificado. (ver art.º 13.1) 

9.1.9. Luzes azuis intermitentes: no semáforo da saída do pit-lane durante as sessões de treinos e durante a corrida 
quando a entrada em pista é autorizada. 

9.2. Bandeiras e sinais luminosos utilizados para transmitir informações e instruções  

9.2.1. Bandeira amarela 

- Quando uma bandeira amarela é mostrada agitada informa os pilotos que existe um incidente e/ou perigo 
no sector onde é exibida. (Incidente significa uma ocorrência ou série de ocorrências envolvendo um ou 
mais pilotos.) 

- A apresentação de duas bandeiras amarelas agitadas informa que há um incidente que bloqueia total ou 
parcialmente a pista no sector onde é exibida. 

- A apresentação de uma ou de duas bandeiras não indica a gravidade do incidente, apenas indica o seu 
local. 

- Os pilotos devem abrandar e preparar-se para parar e/ou seguir uma trajetória que pode não ser a usual. 
É proibido ultrapassar até ao posto de comissários onde for mostrada a bandeira verde. 

Porém, se um piloto ultrapassar outro piloto num sector onde a bandeira amarela está a ser exibida deve 
de imediato levantar o braço e deixar passar o piloto ultrapassado. Neste caso não será aplicada qualquer 
penalização. 

- O incumprimento destas instruções resulta nas seguintes penalizações: 

- durante as sessões de treinos - anulação do tempo cronometrado realizado na volta em que foi 
cometida a infração; 

- durante a corrida - penalização STOP & GO ou uma penalização em tempo; 

- podem, ainda, ser aplicadas pelo Júri outras penalizações. 

- Quando a bandeira é mostrada agitada em todas as linhas da grelha de partida durante o procedimento 
de partida informa que a partida foi retardada. 

- Se apresentada agitada numa linha da grelha de partida informa que há um piloto dessa linha com 
problemas 

- Esta bandeira deve, ainda, ser mostrada agitada em todos os postos de comissários de pista na volta de 
inspeção ao circuito. 

9.2.2. Bandeira vermelha: informa os pilotos que a sessão de treinos, warm-up ou corrida foi interrompida, devendo 
ser mostrada agitada em todos os postos de comissários de pista. Os pilotos devem abrandar e dirigir-se lentamente 
e com prudência para as boxes. 

Esta bandeira deve, ainda, ser mostrada estática na saída do pit-lane quando a entrada em pista não for autorizada e 
na grelha de partida no final da volta de reconhecimento e no final da volta de aquecimento. 

A infração a estes procedimentos incorre em penalização. 
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9.2.3. Luz vermelha: no semáforo da saída do pit-lane quando a entrada em pista não for autorizada.  

As luzes encarnadas do semáforo da linha de partida devem ser ligadas entre 2 a 5 segundos aquando do procedimento 
de partida para a corrida. 

9.2.4. Bandeira preta: informa que um piloto foi desclassificado. Deverá ser apresentada agitada em todos os postos 
de comissários em conjunto com uma placa com o número desse piloto. O piloto em causa deve parar nas boxes no 
final da volta seguinte, não sendo autorizado o seu regresso à pista. 

Esta bandeira só será mostrada por ordem do Diretor de Prova e após a notificação da equipa do piloto em causa. 

9.2.5. Bandeira preta com círculo cor de laranja: informa um piloto que a sua moto está com problemas mecânicos, 
suscetíveis de constituir perigo para ele próprio ou para os outros pilotos. É apresentada agitada em conjunto com 
uma placa com o número do piloto. O piloto em causa deve de imediato abandonar a pista. 

A infração a este procedimento incorre em penalização. 

Esta bandeira só será mostrada por ordem do Diretor de Prova. 

 

10. BRIEFING 

Um briefing aos pilotos será efetuado em cada uma das provas do calendário. A presença no briefing é obrigatória 
para todos os pilotos. 

 

11. PROCEDIMENTO DE PARTIDA  

11.1. 10 minutos antes do início da corrida 

No final da zona das boxes um comissário apresenta a bandeira verde, significando que a pista se encontra aberta 
durante 5 (cinco) minutos para a volta de reconhecimento. Os pilotos só podem efetuar uma volta de reconhecimento.  

Após a volta de reconhecimento, os pilotos devem tomar a sua posição na grelha de partida e podem ser assistidos 
por 3 (três) pessoas, uma delas pode ter um guarda-sol. 

Ao lado de cada linha da grelha de partida está colocado um comissário de pista com uma placa que indica o número 
da linha, para auxiliar os pilotos a localizar a sua posição na grelha de partida. 

Os pilotos que na volta de reconhecimento se depararem com problemas ténicos devem dirigir-se à sua boxe para aí 
fazerem os ajustamentos necessários.  

A volta de reconhecimento não é obrigatória.  

Os pilotos que não forem para a grelha de partida partem para a volta de aquecimento do final da zona das boxes, sob 
as instruções de um comissário aí colocado e ocuparão os últimos da grelha de partida com a ordenação dada pelo 
tempo dos treinos cronometrados 

O Diretor de Prova tem, nesta fase, que decidir se a corrida é “seca” ou de “chuva” e indicar esta decisão aos pilotos 
na grelha e àqueles que ainda estiverem na zona de boxes, através da exibição de uma placa. Se a corrida for de 
“chuva” a placa CORRIDA DE CHUVA (wet race) deverá ser mostrada. Se nenhuma placa for mostrada a corrida é 
considerada como “seca” (dry). 

Nesta fase, é permitido aos pilotos fazer ajustamentos na sua moto e mudar de pneus. Não é permitida a utilização de 
baterias ou de quaisquer outros aparelhos elétricos. Todos os ajustamentos devem estar concluídos até à 
apresentação da placa 3 MINUTOS. 

Não é permitido o reabastecimento nem a troca do depósito de gasolina. 

11.3. 3 minutos antes do início da volta de aquecimento 

É apresentada a placa 3 MINUTOS. 

Todos os equipamentos devem ser retirados da grelha de partida o mais rapidamente possível. 

Após a apresentação desta placa os pilotos que continuem a necessitar de trabalhos na sua moto devem retirá-la da 
grelha de partida e empurrá-la para a sua boxe onde podem continuar a trabalhar. Todos os pilotos nestas condições 
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partirão para a volta de aquecimento do final da zona das boxes, quando o comissário aí colocado apresentar a 
bandeira verde. 

Só 2 assistentes por piloto e a pessoa que estiver com o guarda-sol podem permanecer na grelha de partida. 

Os pilotos devem ter o capacete colocado. 

Trabalhar na mota na grelha de partida ou zona de saída das boxes após a amostragem da placa de 3 MINUTOS poderá 
dar origem à penalização de STOP&GO. 

11.4. 1 minuto antes do início da volta de aquecimento 

É apresentada a placa 1 MINUTO. 

As mantas para aquecer pneus devem ser retiradas rapidamente e os assistentes devem auxiliar o piloto a colocar o 
motor da moto trabalhar e assim que este pegar colocar a moto na sua posição e abandonar rapidamente a grelha de 
partida. 

Atrasar o procedimento da placa de 1 MINUTO pelo retardar do tirar das mantas poderá dar origem à penalização de 
STOP&GO. 

11.5. 30 Segundos antes do início da volta de aquecimento 

É apresentada a placa 30 SEGUNDOS. 

Os pilotos que não forem capazes de colocar o motor da moto a trabalhar devem retirá-la para a sua boxe, onde 
podem fazer os ajustamentos necessários. Estes pilotos podem partir para a volta de aquecimento do final da zona 
das boxes, quando o comissa´rio aí colocado apresentar a bandeira verde. Não podem utilizar mantas de aquecer 
pneus ou trocar de pneus/rodas. 

Todos os pilotos devem estar na sua posição na grelha de partida com os motores a trabalhar. Não é permitida 
qualquer assistência. 

11.6. 2 Minutos antes do início da corrida 

É dada a partida para a volta de aquecimento pela amostragem da bandeira verde no posto de direção de prova. O 
arranque dos pilotos presentes na grelha de partida é feito em grupo. 

No decorrer desta volta os pilotos devem adotar uma velocidade que mantenha as suas posições da grelha de partida. 

Se uma moto ficar imobilizada na grelha de partida, os comissários de pista devem intervir de imediato empurrando a 
moto para pôr o motor a trabalhar. Se o motor não pegar, os comissários de pista devem empurrar a moto para as 
boxes (princípio ou fim, conforme o que estiver mais próximo), de modo a que os mecânicos possam intervir e 
solucionar o problema. 

Após a passagem da totalidade dos pilotos pela saída da zona de boxes o comissárrio aí colocado apresentará a 
bandeira verde durante 30 segundos para dar a partida para a volta de aquecimento aos pilotos que aí se encontrem.  

De regresso à grelha de partida os pilotos devem retomar a sua posição, colocando a roda da frente sem ultrapassar 
a linha que define a sua posição e mantendo os motores a trabalhar.  

Os pilotos que partam para a volta de aquecimento do final da zona das boxes ocupam os últimos lugares da grelha 
de partida. Caso haja mais do que um piloto, eles serão ordenados de acordo com a classificação obtida nas sessões 
de treinos cronometrados. 

Um comissário de pista estará à frente da grelha de partida empunhando uma bandeira vermelha. 

Todo o piloto que encontrar problemas com a sua moto durante a volta de aquecimento deve tomar a direção das 
boxes. 

Os pilotos que deixem calar o motor ou que tenham qualquer outro problema na grelha de partida, devem manter-se 
na sua moto e levantar o braço. Não é permitido tentar atrasar a partida por qualquer outro meio. 

Após as motos de uma determinada linha se terem imobilizado nos seus lugares, o comissário de pista dessa linha 
baixará a placa que a indica. A placa não será baixada quando um piloto deixar calar o motor da moto ou tiver qualquer 
outra dificuldade. Quando todas as placas tiveram sido baixadas, o comissário que estiver no final da grelha de partida 
agitará a bandeira verde. 
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O Starter indicará então ao comissário de pista que se encontra no princípio da grelha de partida com a bandeira 
vermelha para se deslocar para o lado da pista. 

As luzes vermelhas do semáforo da linha de partida serão então acesas e a qualquer momento e entre o mínimo de 2 
(dois) e um máximo 5 (cinco) segundos será dada a partida para a corrida pelo apagar das luzes vermelhas do semáforo. 

11.7. A antecipação da partida, vulgarmente designada por FALSA PARTIDA, é definida pelo movimento da moto 
para a frente, enquanto as luzes vermelhas do semáforo da linha de partida estiverem ligadas. 

Todo o piloto que antecipe a partida será sancionado com a penalização RIDE THROUGH. 

A penalização deve ser comunicada ao piloto envolvido até à conclusão da 4ª (quarta) volta. A informação desta 
penalização poderá ser efetuada pela instalação sonora do circuito ou pelos monitores de TV que estiverem a emitir 
os dados de cronometragem.  

11.8. Se após o sinal de partida uma moto ficar imobilizada na grelha de partida, os comissários de pista devem 
intervir de imediato empurrando a moto para pôr o motor a trabalhar. Se o motor não pegar, os comissários de pista 
devem empurrar a moto para as boxes (princípio ou fim, conforme o que estiver mais próximo), de modo a que os 
mecânicos possam intervir e solucionar o problema. 

11.9. Depois da passagem da totalidade dos pilotos pela frente da saída da zona das boxes será mostrada a 
bandeira verde, de forma a ser dada a partida aos pilotos que aí se encontrem. 

11.10. Se ocorrer um problema na grelha de partida que possa colocar em causa a segurança do procedimento de 
partida o Starter deve abortar o procedimento acendendo das luzes vermelhas do semáforo da linha de partida 
mostrando a bandeira vermelha e exibir a placa PARTIDA RETARDADA. Os comissários de pista de cada linha da grelha 
de partida devem agitar a bandeira amarela. Os pilotos devem parar os motores das motos e 2 (dois) assistentes por 
piloto pode entrar na grelha de partida podendo levar as mantas de aquecer pneus e a caixa de ferramentas. Não é 
autorizado levar geradores. O procedimento de partida será retomado na placa de 3 MINUTOS e a distância a percorrer 
será encurtada de uma volta. 

11.11. Um piloto que com o seu comportamento na grelha de partida seja responsável por uma PARTIDA 
RETARDADA poderá incorrer numa das seguintes penalizações: STOP&GO; penalização em tempo ou desclassificação. 

 

12. PENALIZAÇÃO RIDE THROUGH 

12.1. Em corrida, a penalização Ride Through consiste na passagem do piloto pela via de acesso às boxes (pit-lane), 
não sendo permitido parar. 

12.2. Na passagem pelo pit-lane os pilotos devem conduzir com velocidade reduzida sob pena de nova penalização 
Ride Through. No caso de uma segunda infração, o piloto será desclassificado pela amostragem da bandeira preta. 

12.3. Se a corrida for interrompida antes de um piloto cumprir a penalização Ride Through e existindo uma segunda 
parte o piloto penalizado deve cumprir o procedimento Ride Through na segunda parte da corrida. Se esse piloto, na 
partida para a segunda parte da corrida, for novamente penalizado por falsa partida será desclassificado pela 
amostragem da bandeira preta. 

12.4. Após a notificação à equipa do piloto penalizado, um painel amarelo (100cm horizontal x 80cm vertical) com 
o número do piloto penalizado em cor preta será mostrado na linha de chegada e ao nível da pista. 

12.5. O não cumprimento da penalização durante as 3 (voltas) em que a painel mencionado é apresentado resulta 
na apresentação da bandeira preta ao piloto penalizado. 

12.5. Quando um piloto não puder cumprir a penalização Ride Through antes do final da corrida, uma penalização 
de 20 segundos será adicionada ao seu tempo de corrida. 

 

13. COMPORTAMENTO DURANTE AS SESSÕES DE TREINOS E A CORRIDA  

Serão penalizados os pilotos que violem as regras a seguir apresentadas.  

13.1. É obrigatório cumprir com as informações e/ou instruções transmitidas pelas bandeiras, pelos sinais 
luminosos e pelos oficiais de prova. 
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13.2. Os pilotos têm de conduzir em pista e na via de acesso às boxes (pit-lane) de forma responsável e que não 
represente perigo para os outros pilotos, elementos das equipas e oficiais de prova.  

13.3. Os pilotos só devem utilizar a pista e a via de acesso às boxes (pit-lane). No entanto, se um piloto 
acidentalmente deixar a pista deve a ela regressar no local onde a deixou ou aonde os comissários de pista lhe 
indicarem ou num local que não lhe traga vantagem. 

A violação desta regra durante os treinos será penalizada pela anulação do tempo dessa volta e durante a corrida por 
uma penalização decidida pelo Júri. 

Nenhuma reclamação pode ser apresentada contra a decisão do Júri referente à anulação do tempo de volta para um 
piloto que exceda os limites da pista durante os treinos ou uma penalização em tempo ou uma mudança de posição 
durante a corrida. 

13.4. Em caso de acidente os comissários de pista podem ajudar um piloto a levantar a moto e a segurá-la enquanto 
o piloto procede a ajustamentos ou reparações. Todas as reparações e/ou ajustamentos devem ser feitos pelos pilotos, 
sem qualquer ajuda exterior. Os comissários de pista podem auxiliar o piloto a colocar o motor da moto em 
funcionamento. 

13.5. Se um piloto tiver intenção de abandonar os treinos, o warm-up ou a corrida deve colocar a sua moto numa 
área segura, de acordo com as instruções dos comissários de pista. 

13.6. Se um piloto encontrar um problema mecânico que implique o abandono dos treinos, warm-up ou da corrida 
não deve procurar atingir a sua boxe mas sim estacionar a moto em local seguro, de acordo com as instruções dos 
comissários de pista. 

13.7. É proibido um piloto percorrer ou atravessar algum ponto da pista durante os treinos, warm-up ou corrida. 

13.8. Todos os pilotos que regressem às boxes com velocidade reduzida devem utilizar a pista fora das trajetórias 
ideais e sinalizar o seu andamento lento, levantando um braço. 

12.9. Durante a corrida os pilotos podem entrar no pit-lane para fazer ajustamentos às suas motos ou para mudar 
de pneus. Todos estes trabalhos devem ser levados a cabo na área em frente à sua boxe. É proibido o reabastecimento. 
A infração a esta regra incorre na penalização de desclassificação. 

13.10. Os pilotos que no pit-lane deixarem calar o motor da moto podem ser assistidos pelos mecânicos para o pôr 
de novo a trabalhar. 

13.11. É proibido transportar na sua moto qualquer outra pessoa, durante o desenrolar da manifestação desportiva 
(Exceção: transportar outro piloto após a apresentação da bandeira de xadrez ou bandeira vermelha). 

13.12. É proibido percorrer qualquer porção da pista e da via de acesso às boxes (pit-lane) com o motor da moto em 
funcionamento em sentido contrário àquele que está indicado no Regulamento Particular, a menos que seja feito com 
a autorização e acompanhamento de um comissário de pista. 

13.13. Durante as sessões de treinos, warm-up e corrida é proibido parar em pista. 

13.14. No final das sessões de treinos a prática de arranques é permitida na volta de regresso às boxes, em zona 
determinada pelo Diretor de Prova. 

13.15. No ato de ultrapassar ou de ser ultrapassado é proibido obstruir o caminho ao outro piloto. 

12.16. É proibida a prática de condução antidesportiva. 

13.17. Durante os treinos, warm-up e corrida uma moto só pode deslocar-se pela sua força motriz, pelos esforços 
musculares do seu piloto ou pela força da gravidade. 

13.18. Um piloto só pode receber ajuda técnica ou reabastecer a moto na sua própria boxe, podendo recorrer à 
ajuda de 4 (quatro) assistentes. 

13.19. Durante o reabastecimento (somente autorizado nas sessões de treinos e warm-up), o motor tem de estar 
desligado. 

13.20. Nos treinos, warm-up e corrida um piloto apenas pode utilizar a moto que verificou em seu nome, nas 
verificações técnicas preliminares. A troca de motos entre pilotos é interdita. 
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13.21. A circulação no pit-lane durante toda a manifestação desportiva (sessões de treinos, warm-up, 
procedimento de partida e corrida) deve ser efetuada com a máxima precaução e segurança. O incumprimento desta 
norma durante os treinos será sancionada da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

13.22. Quando o excesso de velocidade na via de acesso às boxes (pit-lane) ocorrer durante a corrida será aplicada 
a penalização RIDE THROUGH. 

13.23. As motos de corrida só podem ser conduzidas no pit-lane e na pista, durante as sessões de treinos, e corrida. 

 

14. FINAL DA CORRIDA E CLASSIFICAÇÃO 

14.1. Quando o piloto primeiro classificado tiver percorrido o número de voltas previsto ser-lhe-á mostrada a 
bandeira de xadrez na linha de chegada. Esta bandeira continuará a ser mostrada a todos os outros pilotos. 

Depois da bandeira de xadrez ter sido mostrada ao piloto primeiro classificado mais nenhum piloto pode entrar em 
pista, devendo, portanto, ser ligada a luz vermelha do semáforo na saída do pit-lane e um comissário de pista com 
uma bandeira vermelha deve aí estar colocado. 

Se na última volta e antes da linha de meta um piloto retardatário preceder de perto o piloto primeiro classificado o 
comissário de pista que está na linha de chegada deverá apresentar a ambos os pilotos e em simultâneo a bandeira 
de xadrez e a bandeira azul. Quer isto dizer que a corrida terminou para o primeiro classificado e que o outro piloto, 
para completar a corrida, deverá efetuar mais uma volta e levar a bandeira de xadrez. 

14.2. No caso de photo finish entre dois ou mais pilotos a decisão será tomada a favor daquele em que a parte mais 
avançada da roda da frente atravessar a linha de chegada em primeiro lugar. Se persistir a igualdade, o desempate 
far-se-á pelo melhor tempo por volta na corrida. 

14.3. Os pilotos são classificados pela ordem da última passagem pela linha de chegada e pelo número de voltas 
completas efetuadas ao circuito. 

14.4. Para um piloto ser classificado na corrida é necessário que satisfaça as três condições a seguir indicadas: 

a. Ter cumprido uma distância igual ou superior a 75% da distância percorrida pelo primeiro classificado 
(arredondada para o número inteiro por excesso ou defeito, consoante o valor decimal obtido seja 
igual ou superior a 0,5 ou inferior a este, respetivamente); 

b. Franquear a linha de chegada até 5 (cinco) minutos após a passagem do primeiro classificado, e ter-
lhe sido mostrada a bandeira de xadrez na linha de chegada (não conta a passagem pelo pit-lane). 

c. O piloto deve estar em contacto com a moto e com todo o equipamento obrigatório devidamente 
colocado. 

14.5. Se por qualquer razão diferente da mencionada no art. 14.1. o sinal de final de corrida for dado antes do 
primeiro classificado completar o número de voltas previsto para a corrida, esta é considerada como terminada na 
última volta que o piloto primeiro classificado completou antes de lhe ter sido exibido o sinal de final de corrida. 

Se o sinal de final de corrida for retardado a corrida é considerada como terminada na altura inicialmente prevista 
para o seu final. 

14.6. No final da corrida será publicada uma classificação provisória, que deverá ser afixada até 10 (dez) minutos 
após ter sido mostrada a bandeira de xadrez ao piloto último classificado. A classificação oficial será publicada depois 
de terem expirado os prazos para a apresentação de protestos e reclamações e, quando estes existirem, após a sua 
resolução e a consequente homologação dos resultados pelo Júri. 

 

Penalização 

1ª vez: repreensão 

2ª vez: descida de 3 (três) lugares na grelha de partida 

Vezes seguintes: adição de mais 1 lugar por cada vez de infração. 
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15. COMPORTAMENTO À CHEGADA 

Depois de franquear a linha de chegada os pilotos têm de cumprir mais uma volta, após o que devem dirigir as suas 
motos para a sua boxe. 

 

16. RECLAMAÇÕES 

16.1. Reclamações sobre classificações 

Até 30 (trinta) minutos após a publicação dos resultados provisórios um concorrente pode apresentar por escrito e 
dirigido ao Diretor de Prova a reclamação sobre uma classificação. Esta reclamação deve ser acompanhada de um 
depósito caução de 120,00€ (cento e vinte Euros), que será devolvido se vier a ser dada razão ao reclamante. 

16.2. Exceções de reclamação 

Estão excluídas de qualquer forma de reclamação as penalizações que resultam da avaliação dos seguintes elementos 
de facto: 

a. Falsa partida; 

b. Excesso de velocidade no pit-lane; 

c. Desclassificação pela amostragem da bandeira preta ou da bandeira preta com círculo laranja. 

d. Decisão do Júri referente à anulação do tempo de volta para um piloto que exceda os limites da pista 
durante os treinos ou uma penalização em tempo ou mudança de posição durante a corrida. 

 
17. RECURSO 
Todo o concorrente tem o direito de recorrer das decisões do Júri sobre protestos e reclamações, tendo para isso que 
apresentar o recurso por escrito no Secretariado da FMP e dirigido à Direção da FMP, até 5 (cinco) dias úteis após a 
publicação dos resultados oficiais. 
 
18. PONTUAÇÕES 

Serão atribuídos em cada corrida os seguintes pontos relativamente à classificação em cada uma delas. 

1º Classificado  25 Pontos  9º Classificado  7 Pontos 

2º Classificado  20 Pontos  10º Classificado  6 Pontos 

3º Classificado 16 Pontos  11º Classificado 5 Pontos 

4º Classificado  13 Pontos  12º Classificado 4 Pontos 

5º Classificado 11 Pontos  13º Classificado  3 Pontos 

6º Classificado  10 Pontos  14º Classificado 2 Pontos 

7º Classificado  9 Pontos  15º Classificado 1 Ponto 

8º Classificado  8 Pontos    

No final da Corrida 2 será feita uma pontuação final a partir dos pontos obtidos por cada piloto na corrida 1 e na 
corrida 2. 

Em caso de empate de pontos resultante do somatório das pontuações da Corrida 1 e da Corrida 2, obterá a pontuação 
mais alta entre os pilotos empatados, o que tiver realizado a volta mais rápida durante o fim-de-semana (Treino 
Cronometrado, Corrida 1 e Corrida 2). 

PONTUAÇÃO FINAL (Corrida 1 + Corrida 2) 

1º Classificado  25 Pontos  9º Classificado  7 Pontos 

2º Classificado  20 Pontos  10º Classificado  6 Pontos 

3º Classificado 16 Pontos  11º Classificado 5 Pontos 

4º Classificado  13 Pontos  12º Classificado 4 Pontos 
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5º Classificado 11 Pontos  13º Classificado  3 Pontos 

6º Classificado  10 Pontos  14º Classificado 2 Pontos 

7º Classificado  9 Pontos  15º Classificado 1 Ponto 

8º Classificado  8 Pontos    

 

19. CLASSIFICAÇÃO  

19.1. A atribuição de pontos por corrida é feita de acordo com o art. 18º  

19.2. A classificação na CLASSE é o somatório da pontuação final obtida em cada corrida. 

19.3. Para uma corrida ser pontuável para a CLASSE é necessário que existam, pelo menos, 4 (quatro) pilotos 
qualificados para a corrida. 

19.4. Para ser atribuído o título de VENCEDOR DA CLASSE é necessário que tenham sido realizadas pelo menos 4 
(quatro) corridas pontuáveis. 

19.5. Em caso de empate, entre dois ou mais pilotos, na classificação final da CLASSE serão utilizados 
sucessivamente e pela ordem indicada os seguintes critérios de desempate: 

a. O maior número de vitórias; 

b. O maior número de segundos lugares, e assim sucessivamente até desfazer o empate; 

c. Caso ainda persista o empate, a classificação na última prova. 

 

20. TROFÉUS 

Serão distribuídos a cada Classe e de acordo com a Classificaçao Final (Corrida 1 + Corrida 2), os seguintes Troféus: 

 CLASSE A  1º / 2º / 3º Classificados: Taça 
 CLASSE 1  1º / 2º / 3º Classificados: Taça 
 CLASSE 2  1º / 2º / 3º Classificados: Taça 
 CLASSE 3  1º / 2º / 3º Classificados: Taça 

 

21. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM 

21.1. Nas sessões de treinos e corrida deve ser utilizado um sistema eletrónico de cronometragem com capacidade 
de medição até ao milésimo de segundo e em que o registo de tomada de tempos (início e final) não seja comandado 
manualmente. 

21.2. O sistema de cronometragem deve utilizar transponders AMB (TranX260 ou TranXPro). 

21.3. Um sistema alternativo, por célula ou outro (não dependente do sistema eletrónico principal), deve ser 
utilizado para reconfirmação e para o caso de eventual avaria do sistema principal. No caso de perda ou avaria do 
transponder é válida a cronometragem pelo sistema alternativo. 

21.4. Cada piloto tem que utilizar nas sessões de treinos e corridas, um transponder do tipo indicado em 21.2., 
distribuído pela entidade organizadora ou transponder próprio. 

21.5. O transponder é levantado no decurso das verificações documentais, mediante a entrega da licença 
desportiva que será devolvida no final da prova contra a entrega do transponder em perfeito estado de utilização. 

21.6. Os pilotos que utilizem transponder próprio devem durante as verificações documentais informar a entidade 
organizadora do seu número de identificação para que o mesmo possa ser registado no sistema de cronometragem. 
Neste caso não é necessário entregar a licença desportiva.  

21.7. Qualquer deficiência verificada num transponder próprio não poderá ser imputada à entidade organizadora, 
assumindo o piloto as consequências resultantes do seu mau funcionamento. 

21.8. O piloto deve apresentar-se na partida para as sessões de treinos e corrida com o transponder corretamente 
instalado na moto. 
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21.9. A falta de atribuição de tempos nos treinos cronometrados por razões que se prendam com a entrada em 
pista da moto sem transponder ou com ele mal colocado será da exclusiva responsabilidade do piloto. 

21.10. A verificação da correta colocação do suporte do transponder é da responsabilidade do Comissário Ténico 
durante as verificações técnicas preliminares. Contudo, a colocação do transponder é da responsabilidade do piloto. 

 

22. EQUIPAMENTO DOS PILOTOS 

O não cumprimento das regras abaixo descritas incorre na penalização de desclassificação. Qualquer questão sobre a 
adequação ou condição do equipamento do piloto será decidida pelo Comissário ténico que, se assim o entender, 
poderá consultar o fabricante do equipamento antes de tomar uma decisão final. 

22.1. Fato 

(a) Os pilotos têm de usar um fato completo em cabedal de uma só peça com proteções adicionais em 
cabedal ou de outros materiais nos principais pontos de contacto (joelhos, cotovelos, ombros, as duas 
zonas do torso e articulação da bacia, etc.). 

(b) Os pilotos devem utilizar roupa interior completa, se os fatos não forem forrados. A roupa interior 
adequada é do tipo Nomex®, seda ou, simplesmente, de algodão. Os materiais sintéticos que podem 
fundir e ferir a pele em caso de acidente não são autorizados nem no forro dos fatos nem na roupa 
interior. 

(c) Os pilotos devem utilizar luvas de proteção em cabedal. 

(d) As botas dos pilotos devem ser de couro ou em material de substituição aprovado e ter uma altura 
mínima 200mm, de modo a que, em conjunto com o fato e as luvas esteja assegurada uma proteção 
completa. 

(e) Equipamentos feitos com materiais de substituição do couro podem ser utilizados, desde que 
autorizados pelo Comissário Ténico. 

(f) O uso de proteção toráxica e de proteção dorsal é obrigatório. 

(g) Os fabricantes dos equipamentos de vestuário devem assegurar que os produtos e os materiais que 
utilizam os seus nomes estão conforme os regulamentos. A FMP não pode ser tida como responsável 
se, num acidente ou em qualquer outra situação, um piloto se magoe devido à utilização destes 
equipamentos. 

22.2. Capacete 

(a) É obrigatório a utilização de um capacete em bom estado de conservação e que deve estar 
convenientemente apertado e ajustado durante as sessões de treinos, warm-up e corrida. O capacete 
deve ter um sistema de fixação pela jugular. 

(b) São permitidos capacetes construídos por uma casca formada por mais que uma peça, desde que para 
o retirar apenas seja necessário desapertar a correia de fixação pela jugular. Não são permitidos 
capacetes que tenham aplicado suporte para câmara de filmar. 

(c) Os capacetes devem ser do tipo integral e estar conforme com umas das seguintes Normas 
Internacionais Oficiais. 

Norma Europeia ECE 22-05 “P”, “NP”;ou “J” 
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A etiqueta encontra-se cosida nas correias de aperto do capacete, devendo estar intacta e 
legível. Dentro do círculo o E significa Europa e o número o país de fabrico. O número deve 
começar por 05. Se começar por 03 ou 04 o capacete não cumpre as normas internacionais. 

Norma Japonesa JS T 8133:2015 

 
A etiqueta encontra-se cosida nas correias de aperto do capacete, devendo estar intacta e legível. Na 
etiqueta deve encontrar-se o código 8133-2015.  

 

Norma USA SNELL M2015 

 
A etiqueta encontra-se cosida nas correias de aperto do capacete, devendo estar intacta e 
legível. Na etiqueta deve-se encontrar o seguinte código Snell M 2015. 

Norma FIM FRHPhe - 01 

 
Em http://www.frhp.org/circuit%20helmets/homologated-helmets está disponível a lista dos 
capacetes que obterão esta homologação. 

22.3. Viseiras 

As viseiras dos capacetes devem feitas em material SECURIT® (shaterproof). Proteções descartáveis para a viseira são 
autorizadas. 
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23. CASOS OMISSOS 

Todos os casos omissos neste regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação serão julgados e resolvidos pela 
Comissão Coordenadora, em conformidade com o Regulamento da Iniciação Velocidade 2020 e com o Regulamento 
Desportivo do RNV da FMP. 

 

Aprovado pela Comissão de Velocidade da FMP em 19/09/2020 
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REGULAMENTO TÉCNICO CLASSE A – MINIMOTOS 4.2 
1. INTRODUÇÃO 

As motos têm de ser mantidas originais, tal como vendidas pelo fabricante. Todos os elementos/peças não 
mencionadas nos artigos que se seguem devem permanecer tal como produzidos pelo fabricante para a moto original. 
Se a alteração de uma peça ou sistema não estiver permitida nos artigos que se seguem é proibida. 

Para efeitos deste regulamento entende-se como peça original toda a peça que a moto homologada tem aquando da 
sua comercialização. 

TUDO O QUE NÃO ESTIVER AUTORIZADO E ESPECIFICADO NESTE REGULAMENTO É EXPRESSAMENTE PROIBIDO. 

 
2. MOTOS ADMITIDAS 
Minimotos 4.2: monociclindrícas até 40cc refrigeradas a ar. 

 
3. MOTOR 
3.1. O motor deve permanecer como o da moto original. Não é permitido montar quaisquer peças que não 
sejam as do modelo original. 
3.2. Não é permitido limar, polir ou efetuar qualquer outra alteração. 
3.3. Não é permitido usar quaisquer peças de kit. 

 
4. TRANSMISSÃO 
A substituiçãoo da transmissão final, pinhão e cremalheira, é permitida. 

 
5. CARBURADOR E ADMISSÃO 
O carburador e a admissão devem ser do modelo homologado pelo fabricante. 

 

6. SISTEMA ELÉCTRICO 

Não é permitida a substituição, alteração ou modificação de qualquer parte do sistema eléctrico. 

 

7. QUADRO 

Deve ser o original. Não são permitidos reforços e modicaficações. É permitido adicionar tacos de proteção em 
nylon, desde que arredondados nas extremidades. 

Medidas máximas: Comprimento: 945 mm 

Alturo do banco: 385 mm 

8. JANTES 

As medidas das jantes devem ser as do modelo homologado pelo fabricante. 

 

9. DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL 

O depósito de combustível deve conter espuma para carburante (de preferência Explosafe ®). 

 

10. SISTEMA DE ESCAPE 

10.1. Deve ser o original da moto, não é perimitida qualquer modificação. 

10.2. A extremidade do silencioso não pode ultrapassar a linha definida pela tangente à vertical do pneu traseiro. 
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11. PROTECÇÃO DA TRANSMISSÃO PRIMÁRIA  
A transmissão primária, se exposta, deve estar protegida por um dispositivo que em caso algum permita que o piloto 
entre em contacto, mesmo que acidental, com a corrente ou pinhão. 

 
12. PROTECÇÃO DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA  
Todas as motos devem possuir uma protecção na corrente de transmissão secundária que evite o esmagamento das 
extremidades dos membros do piloto (mãos e pés), especialmente em caso de acidente.  

 
13. MANETES E PEDAIS DE CONTROLO 
13.1. As manetes (travão ou embraiagem) devem ter a extremidade em forma de esfera, com diâmetro mínimo de 
12mm. Esta esfera pode ter a forma achatada, mas não pode ter arestas vivas. A espessura desta forma achatada deve 
ter no mínimo 12 mm.  
13.2. As extremidades devem ser fixas e constituir parte integrante das manetes.  
13.3. As manetes e pedais de controlo devem ser montados num pivot independente.  

 
14. ACELERADOR 
O comando do acelerador tem de ter recuperação automática para a posição de fechado, quando não estiver a ser 
accionado.  

 
15. POUSA-PÉS 
Os pousa-pés podem ser de recolher, mas, neste caso, devem ter um dispositivo que automaticamente os faça voltar 
à sua posição normal. As extremidades devem ser arredondadas em forma de esfera com um raio mínimo de 8 mm.  
Se os pousa-pés não forem do tipo de recolher devem ter uma extremidade fixa fabricada em plástico, Teflon® ou em 
material de tipo semelhante, a qual deverá ter um raio mínimo de 8 mm.  

 
16. DESCANSOS 
Os descansos podem ser retirados. Porém, se mantidos devem estar freiados, de modo a evitar a sua abertura. 

 
17. NÚMEROS DE COMPETIÇÃO 
17.1. Os números de competição da moto devem ser expostos de forma clara e visível:  

- Um, na frente, na parte central da carenagem ou ligeiramente descentrado para um dos lados. 
17.2. Os números de competição devem ter as seguintes dimensões mínimas: 

 FRONTAL 

Altura Mínima 100 mm 
Largura Mínima 50 mm 
Espaçamento entre números 40 mm 

17.3. Os números têm de ser de fácil leitura. 

 
18. CASOS OMISSOS 
Todos os casos omissos neste regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação serão julgados e resolvidos pela 
Comissão Coordenadora, em conformidade com o Regulamento da Iniciação Velocidade 2020 e com o Regulamento 
Desportivo do RNV da FMP. 
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REGULAMENTO TÉCNICO CLASSE 1 – IMR 90 E MALCOR 90 
1. INTRODUÇÃO 
As motos têm de ser mantidas originais, tal como vendidas pelo fabricante. Todos os elementos/peças não 
mencionadas nos artigos que se seguem devem permanecer tal como produzidos pelo fabricante para a moto original. 
Se a alteração de uma peça ou sistema não estiver permitida nos artigos que se seguem é proibida. 
Para efeitos deste regulamento entende-se como peça original toda a peça que a moto homologada tem aquando da 
sua comercialização. 

TUDO O QUE NÃO ESTIVER AUTORIZADO E ESPECIFICADO NESTE REGULAMENTO É EXPRESSAMENTE PROIBIDO.  

 
2. MOTOS ADMITIDAS 
Motos IMR90 e Malcor 90 

 
3. MOTOR 
3.1. O motor deve permanecer como o da moto original. Não é permitido montar quaisquer peças que não 
sejam as do modelo original. 
3.2. Não é permitido limar, polir ou efetuar qualquer outra alteração. 
3.3. Não é permitido usar quaisquer peças de kit. 

 
4. TRANSMISSÃO 
A substituiçãoo da transmissão final, pinhão e cremalheira, é permitida. 

 
5. CARBURADOR E ADMISSÃO 
O carburador e a admissão são o do modelo homologado. 

 
6. SISTEMA ELÉCTRICO 
Não é permitida a substituição, alteração ou modificação de qualquer parte do sistema eléctrico. 

 
7. IGNIÇÃO 
O CDI deve ser o original fornecido pelo fabricante. Não são permitidas alterações. 

 
8. QUADRO 
Deve ser o original. Não são permitidos reforços e modificações. É permitido adicionar tacos de proteção em nylon, 
desde que arredondados nas extremidades. 

 
9. JANTES 
As medidas das jantes devem ser as do modelo homologado pelo fabricante. 

 
10. DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL 
O depósito de combustível deve conter espuma para carburante (de preferência Explosafe ®). 

 
11. SISTEMA DE ESCAPE 
11.1. Deve ser o original da moto, não sendo permitida a alteração/modificação do escape. 
11.2 A extremidade do silencioso não pode ultrapassar a linha definida pela tangente à vertical do pneu traseiro. 
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12. PROTECÇÃO DA TRANSMISSÃO PRIMÁRIA  
A transmissão primária, se exposta, deve estar protegida por um dispositivo que em caso algum permita que o piloto 
entre em contacto, mesmo que acidental, com a corrente ou pinhão. 

 
13. PROTECÇÃO DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA  
Todas as motos devem possuir uma protecção na corrente de transmissão secundária que evite o 
esmagamento das extremidades dos membros do piloto (mãos e pés), especialmente em caso de acidente.  
 
14. MANETES E PEDAIS DE CONTROLO 
14.1. As manetes (travão ou embraiagem) devem ter a extremidade em forma de esfera, com diâmetro mínimo de 
12mm. Esta esfera pode ter a forma achatada, mas não pode ter arestas vivas. A espessura desta forma achatada deve 
ter no mínimo 12 mm.  
14.2. As extremidades devem ser fixas e constituir parte integrante das manetes.  

 
15. ACELERADOR  
O comando do acelerador tem de ter recuperação automática para a posição de fechado, quando não estiver a ser 
accionado.  

 
16. POUSA-PÉS 
16.1. Os pousa-pés podem ser de recolher, mas, neste caso, devem ter um dispositivo que automaticamente os 
faça voltar à sua posição normal. As extremidades devem ser arredondadas em forma de esfera com um raio mínimo 
de 8 mm.  
16.2. Se os pousa-pés não forem do tipo de recolher devem ter uma extremidade fixa fabricada em plástico, 
Teflon® ou em material de tipo semelhante, a qual deverá ter um raio mínimo de 8 mm.  

 
17. DESCANSOS 
Os descansos podem ser retirados. Porém, se mantidos devem estar freiados, de modo a evitar a sua 
abertura. 
 
18. NÚMEROS DE COMPETIÇÃO 
18.1. Os números de competição da moto devem ser expostos de forma clara e visível e do seguinte modo: 

- Um, na frente, na parte central da carenagem ou ligeiramente descentrado para um dos lados; 

- Dois, laterais, um de cada lado na parte inferior da carenagem; 

18.2. Os números de competição devem ter as seguintes dimensões mínimas: 

 FRONTAL LATERAL 

Altura Mínima 140 mm 120 mm 

Largura Mínima 80 mm 70 mm 

Espessura Mínima 20 mm 20 mm 

Espaçamento entre números 10 mm 17 mm 

18.3. Os números têm de ser de fácil leitura sendo obrigatório as seguintes cores do fundo, números e intervalo 
de numeração: 

    Cor do fundo:  branca 

Cor dos números  preta 
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19. CASOS OMISSOS 

Todos os casos omissos neste regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação serão julgados e resolvidos pela 
Comissão Coordenadora, em conformidade com o Regulamento da Iniciação Velocidade 2020 e com o Regulamento 
Desportivo do RNV da FMP. 
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REGULAMENTO TÉCNICO CLASSE 2 – OPEN 110 
1. INTRODUÇÃO 
As motos têm de ser mantidas originais, tal como vendidas pelo fabricante. Todos os elementos/peças não 
mencionadas nos artigos que se seguem devem permanecer tal como produzidos pelo fabricante para a moto original. 
Se a alteração de uma peça ou sistema não estiver permitida nos artigos que se seguem é proibida. 
Para efeitos deste regulamento entende-se como peça original toda a peça que a moto homologada tem aquando da 
sua comercialização. 

TUDO O QUE NÃO ESTIVER AUTORIZADO E ESPECIFICADO NESTE REGULAMENTO É EXPRESSAMENTE PROIBIDO. 

 
2. MOTOS ADMITIDAS 

IMR MiniGP 110 Motor 4 T até 113,36cc 4 vel 10 cv 
Ohvalle GPO 110 Motor 4T até 113,3cc 4 vel 11 cv 
Ohvalle GPO 110 Aut. Motor 4T até 106,7cc Auto 8 cv 

 
3. MOTOR 
3.1. O motor deve permanecer como o da moto original homologada pelo fabricante. Não é permitido limar, polir 
ou efetuar qualquer outra alteração. 
3.2. Não é permitido montar quaisquer peças que não sejam as do modelo original. 
3.3. Não é permitido usar quaisquer peças de kit. 

 
4. TRANSMISSÃO 
A substituição da transmissão final, pinhão e cremalheira, é permitida. 

 
5. CARBURADOR E ADMISSÃO 
O carburador e a admissão devem ser do modelo orginal homologado pelo fabricante. 

 
6. SISTEMA ELÉCTRICO 
Não são permitidas alterações. A cablagem deve ser a produzida pelo fabricante que vem com o modelo original. 

 
7. IGNIÇÃO 
O CDI deve ser o original da moto homologada pelo fabricante. Não são permitidas alterações. 
 

8. FORQUILHAS 
8.1. As forquilhas devem ser as originalmente produzidas pelo fabricante para o modelo homologado.  
8.2. As partes internas de origem das forquilhas não podem ser modificadas, com exceção do óleo, das molas e 
da alteração da pré-carga. 

 
9. BRAÇO OSCILANTE 
O braço oscilante deve ser o produzido pelo fabricante para o modelo homologado 
Toda a ligação do braço oscilante deve manter-secomo a produzida pelo fabricante para o modelo homologado. 
Todas as motos devem possuir uma protecção na corrente de transmissão secundária que evite o esmagamento das 
extremidades dos membros do piloto (mãos e pés), especialmente em caso de acidente. 
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10. AMORTECEDOR TRASEIRO 
O amortecedor traseiro é o do modelo homologado pelo fabricante. No entanto, é permitido subsituir o óleo e as 
molas. 

 
11. GUIADOR 
Devem colocados batentes de direção que garantam, com o ângulo de viragem máximo, um espaço mínimo de 30 mm 
entre o guiador e o depósito de combustível, para prevenir o esmagamento dos dedos do piloto. 

 
12. QUADRO 
10.1. Deve ser o original. Não são permitidos reforços e modificações. 
10.2. É permitido adicionar tacos de proteção em nylon, desde que arredondados nas extremidades. 

 
13. JANTES 
Não é permitido utilizar jantes diferentes das da moto homologada. 

 
14. DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL 
O depósito de combustível deve conter espuma para carburante, de preferência Explosafe ®. 

 
15. SISTEMA DE ESCAPE 
15.1. Deve ser o original da moto, não sendo perimitida a modificação do escape. 
15.2. A extremidade do silencioso não pode ultrapassar a linha definida pela tangente à vertical do pneu traseiro. 

 
16. CARENAGEM 
16.1. A carenagem deve ser a original ou réplica da do modelo homologado. É permitido adicionar tacos de 
proteção em nylon, desde que arredondados nas extremidades. 
16.2. É obrigatório o uso dos guarda-lamas dianteiro e traseiro. 

 
17. PROTECÇÃO DA TRANSMISSÃO PRIMÁRIA  
A transmissão primária, se exposta, deve estar protegida por um dispositivo que em caso algum permita que o piloto 

entre em contacto, mesmo que acidental, com a corrente ou pinhão. 
 
18. MANETES E PEDAIS DE CONTROLO 
18.1. As manetes (travão ou embraiagem) devem ter a extremidade em forma de esfera, com diâmetro mínimo de 
12mm. Esta esfera pode ter a forma achatada, mas não pode ter arestas vivas. A espessura desta forma achatada deve 
ter no mínimo 12 mm.  
18.2. As extremidades devem ser fixas e constituir parte integrante das manetes.  
18.3. As manetes e pedais de controlo devem ser montados num pivot independente.  

 
19. ACELERADOR 
O comando do acelerador tem de ter recuperação automática para a posição de fechado, quando não estiver a ser 
accionado.  

 
20. POUSA-PÉS 
20.1. Os pousa-pés podem ser de recolher, mas neste caso devem ter um dispositivo que automaticamente os faça 
voltar à sua posição normal. As extremidades devem ser arredondadas em forma de esfera com um raio mínimo de 8 
mm.  
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20.2. Se os pousa-pés não forem do tipo de recolher devem ter uma extremidade fixa fabricada em plástico, 
Teflon® ou em material de tipo semelhante, a qual deverá ter um raio mínimo de 8 mm.  

 
21. DESCANSOS 
Os descansos podem ser retirados. Porém, se mantidos devem estar freiados, de modo a evitar a sua a bertura. 

 
22. MATERIAIS COMPÓSITOS 
Não é permitida a autlização de peças em carbono ou em outro material compósito. 

 
23. NÚMEROS DE COMPETIÇÃO 
23.1. Os números de competição da moto devem ser expostos de forma clara e visível e do seguinte modo: 

- Um, na frente, na parte central da carenagem ou ligeiramente descentrado para um dos lados; 
- Dois, laterais, um de cada lado na parte inferior da carenagem; 

23.2. Os números de competição devem ter as seguintes dimensões mínimas: 
 FRONTAL LATERAL 
Altura Mínima 100 mm 80 mm 
Espessura Mínima 20 mm 15 mm 
Espaçamento entre números 10 mm 10 mm 

23.3. Os números têm de ser de fácil leitura sendo obrigatório as seguintes cores do fundo, números e intervalo 
de numeração: 
    Cor do fundo:  branca 

Cor dos números  azul 

24. CASOS OMISSOS 
Todos os casos omissos neste regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação serão julgados e resolvidos pela 
Comissão Coordenadora, em conformidade com o Regulamento da Iniciação Velocidade 2020 e com o Regulamento 
Desportivo do RNV da FMP 
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REGULAMENTO TÉCNICO CLASSE 3 – MIR MOTO 5 
1. INTRODUÇÃO 

As motos têm de ser mantidas originais, tal como vendidas pelo fabricante. Todos os elementos/peças não 
mencionadas nos artigos que se seguem devem permanecer tal como produzidos pelo fabricante para a moto original. 
Se a alteração de uma peça ou sistema não estiver permitida nos artigos que se seguem é proibida. 

Para efeitos deste regulamento entende-se como peça original toda a peça que a moto homologada tem aquando da 
sua comercialização. 

TUDO O QUE NÃO ESTIVER AUTORIZADO E ESPECIFICADO NESTE REGULAMENTO É EXPRESSAMENTE PROIBIDO. 

 

2. MOTOS ADMITIDAS 

MIR MOTO 5 Motor 4 T até 250 ccc 5 vel 

 

3. MOTOR 

3.1. O motor deve permanecer como o da moto original sem nenhum tipo de modificação. 

3.2. Não é permitido montar quaisquer peças que não sejam as do modelo original. 

3.3. Não é permitido limar, polir ou efetuar qualquer outra alteração. 

3.4. Não é permitido usar quaisquer peças de kit. 

 

4. QUADRO 

4.1. Deve ser o original, sem qualquer tipo de modificação. 

4.2. É permitido adicionar tacos de proteção em nylon, desde que arredondados nas extremidades. 

 

5. FORQUILHAS 
5.1. As forquilhas devem ser as originalmente produzidas pelo fabricante para o modelo homologado.  

5.2. As partes internas de origem das forquilhas não podem ser modificadas, com exceção do óleo, das molas e da alteração 
da pré-carga. 

 

6. BRAÇO OSCILANTE 

6.1. O braço oscilante deve permanecer tal como foi produzido pelo fabricante para a moto homologada. 

6.2. Por motivos de segurança é obrigatória a instalação de uma proteção da corrente de forma a não permitir 
que o pé do piloto ou qualquer outra parte do corpo fique presa entre a parte inferior da corrente e a cremalheira 
da roda traseira. 

 

7. DIREÇÃO 

Devem se colocados batentes de direçãode forma a garantir, com o ângulo de viragem máximo, um espaço mínimo 
de 30 mm entre o guiador e o depósito de combustível, para prevenir o esmagamento dos dedos do piloto. 

 

8. AMORTECEDOR TRASEIRO 

8.1. O amortecedor traseiro deve ser o produzido pelo fabricante para a moto homologada. No entanto, é 
permitido substituir o óleo e as molas. 



 

REGULAMENTO TÉCNICO INICIAÇÃO VELOCIDADE 2020 
24 

 
8.2. Os apoios e os pontos de fixação devem permanecer os originalmente homologados pelo fabricante, sem 
qualquer tipo de modificação. 

 

9. TRAVÕES 

9.1. As bombas de travão, tanto da frente como traseiro, devem ser as originalmente homologadas pelo 
fabricante. 

9.2. As pinças de travão, tanto da frente como traseiro, devem ser as originalmente homologadas pelo fabricante. 

9.3. Os discos de travão, tanto da frente como traseiro, podem ser substituídps por outros existentes no mercado, 
mas sempre em ferro. Discos em carbono não são autorizados. 

Frente Traseiro 

1 disco 1 disco 

290 mm 168 mm 

9.4 Os tubos hidráulicos dos travões traseiros e dianteiro podem ser substituídos 

9.5 As pastilhas de travão traseiras e dianteiras podem ser substituídas e são de marca livre. 

9.6. Não são autorizadas condutas de ar adicionais para os travões. 

 

10. JANTES  

10.1. Não é permitido utilizar jantes diferentes das da modelo homologado pelo fabricante. 

10.2. O diâmetro(altura) e a largura das jantes devem ser as medidas do modelo homologado pelo fabricante. 

Frente Traseira 

2,50 x 17” 3,50 x 17” 

10.3. Não são permitidas quaisquer alterações aos veios das rodas. 

 

11. DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL 

11.1. O depósito de combustível é o originalmente homologado peo fabricante deve ser preenchido com material 
de proteção contra o fogo (espuma retardante de combustão, i.e. Explosafe ®). 

11.2. O tampão do depósito de combustível é o originalmente homologado pelo fabricante. 

11.3. A torneira do depósito deve permanecer tal como produzida pelo fabricante para a moto homologada. 

11.4. Os tubos de respiração devem estar munidos com válvulas não reversíveis e ligados a um depósito com uma 
capacidade mínima de 125cc e feito de material resistente à gasolina. 

 

12. CAIXA-DE-AR 

12.1 A caixa-de-ar deve ser a homologada pelo fabricante sem nenhum tipo de modificação. 

12.2. O elemento do filtro de ar pode ser substituído, mas não eliminado. 

 

13. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

13.1. O sistema de alimentação deve ser o originalmente concebido pelo fabricante para a moto homologada. 

13.2. O carburador deve ser originalmente concebido pelo fabricante para a moto homologa – Mikuni 28 mm. 

13.3. Os tubos de respiração de fluídos do motor e da caixa de velocidades devem descarregar para um depósito 

com a capacidade mínima de 250 cc. 

13.4. Todos os tubos de respiração, bujões de enchimento ou purga do motor e da caixa de velocidades têm de 
estar freiados com arame. 
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14. ACELERADOR  

14.1. O conjunto acelerador e cablagem repetiva é livre. 

14.2. O comando do acelerador tem de ter recuperação automática para a posição de fechado, quando não estiver 
a ser accionado.  

 

15. POUSA-PÉS 

15.1. Os pousa-pés podem adaptra-se ao tamanho do piloto. 

15.2. Os pousa-pés podem ser de recolher, mas, neste caso, devem ter um dispositivo que automaticamente os 
faça voltar à sua posição normal. As extremidades devem ser arredondadas em forma de esfera com um raio mínimo 
de 8 mm. Se os pousa-pés não forem do tipo de recolher devem ter uma extremida de fixa fabricada em plástico, 
Teflon® ou em material de tipo semelhante, a qual deverá ter um raio mínimo de 8 mm.  

 

16. MANETES E PEDAIS DE CONTROLO 

16.1. As manetes (travão ou embraiagem) devem ter a extremidade em forma de esfera, com diâmetro mínimo de 
12mm. Esta esfera pode ter a forma achatada, mas não pode ter arestas vivas. A espessura desta forma achatada deve 
ter no mínimo 12 mm.  

16.2. As motos devem estar equipadas com um interruptor de corte do circuito de ignição ou um interruptor capaz 
de parar o motor, instalado em qualquer dos lados do guiador, mas ao alcance da mão em posição de condução. 

 

17. SISTEMA DE ESCAPE 

17.1. Deve ser o original da moto, não sendo perimitida a modificação do escape. 

17.2. A extremidade do silencioso não pode ultrapassar a linha definida pela tangente à vertical do pneu traseiro. 

17.3. Por questões de segurança, as arestas expostas do tubo de escape devem ser arredondadas para eliminar 
quaisquer arestas vivas. 

 

18. CARENAGEM 

18.1. A carenagem deve ser a original ou réplica da do modelo homologado pelo fabricante. 

18.2. É permitido adicionar tacos de proteção em nylon, desde que arredondados nas extremidades. 

18.3. Não são permitidos orifícios adicionais. 

18.4. A parte inferihor da carenagem deve estar construída por forma a reter, em caso de falha do motor, pelo 
menos metade da capacidade total de óleo do motor e do líquido de refrigeração do motor. Qualquer abertura na 
carenagem deve estar a pelo menos a 50 mm acima da parte inferior da carenagem. 

18.5. A parte inferior dianteira da carenagem deve ter um máximo de duas aberturas com um diâmetro de 25 mm, 
as quais devem permanecer fechadas em condições de piso seco, sendo apenas abertas em treinos ou corrida com 
piso molhado, condição esta que será determinada pelo Diretor de Prova. 

18.6. É obrigatório o uso dos guarda-lamas dianteiro e traseiro. 

 

19. SISTEMA ELÉCTRICO 

19.1. A instalação eléctrica assimo como as cablagens devem ser as do modelo homologado pelo fabricante. Não 
são permitidas alterações. 

19.2. Os cabos devem ser contínuos em toda a sua extensão. 

19.3. Não é permitida nenhuma ligação ou instalação que retire corrente de nenhum dos cabos elétricos. 
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20. RADIADORES DE ÓLEO 

Não é autorizada nenhuma modificação. 

 

21. IGNIÇÃO 
21.1 O CDI é o original homologado pelo fabricante. 

21.2. O CDI será fornecido pela organização e sorteado em cada prova imediatamente após o brifieng. 

 

22. TRANSMISSÃO 

É permitida a alteração das dimensões da cremalheira, pinhão de ataque e corrente. 

 

23. TELEMETRIA 

23.1. A telemetria não é permitida. É proibida a transmissão de informação por qualquer forma de e para uma 
moto em movimento. 

23.2. São autorizados dispositivos automáticos de contagem de voltas que não podem interferir com o sistema 
oficial de cronometragem do circuito. 

 

24. MATERIAIS COMPÓSITOS 

Não é permitida a utlização de peças em carbono ou em outro material compósito. 

 

25. NÚMEROS DE COMPETIÇÃO 

25.1. Os números de competição da moto devem ser expostos de forma clara e visível e do seguinte modo: 

- Um, na frente, na parte central da carenagem ou ligeiramente descentrado para um dos lados; 

- Dois, laterais, um de cada lado na parte inferior da carenagem; 

25.2. Os números de competição devem ter as seguintes dimensões mínimas: 

 FRONTAL LATERAL 
Altura Mínima 120 mm 100 mm 

Espessura Mínima 30 mm 20 mm 
Espaçamento entre números 10 mm 10 mm 

25.3. Os números têm de ser de fácil leitura sendo obrigatório as seguintes cores do fundo, números e intervalo 
de numeração: 

    Cor do fundo:  laranja 

Cor dos números  azul 

 

26. DESCANSOS 

Os descansos podem ser retirados. Porém, se mantidos devem estar freiados, de modo a evitar a sua abertura. 

 

27. CASOS OMISSOS 

Todos os casos omissos neste regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação serão julgados e resolvidos pela 
Comissão Coordenadora, em conformidade com o Regulamento da Iniciação Velocidade 2020 e com o Regulamento 
Desportivo do RNV da FMP. 


