
REGULAMENTO DO CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDADE 

ANEXO A - REGULAMENTO TÉCNICO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS E COMUNS A TODAS AS MOTOS (ETGCM) 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS E COMUNS A TODAS AS MOTOS (ETGCM) 

1.1. TELEMETRIA 

a. É proibida a transmissão de informação por qualquer forma de e para uma moto em movimento. 

b. Os sinais de dispositivos automáticos de cronometragem não são considerados telemetria. 

c. Os dispositivos automáticos de cronometragem não devem interferir com o sistema oficial de 

cronometragem do circuito. Quando tal se verificar o piloto, ou o seu representante, será notificado pelo 

Diretor de Prova para retirar/desligar o sistema da respetiva moto. 

1.2. Materiais 

a. É proibido o uso de titânio na fabricação do quadro, do garfo, do guiador, do braço oscilante e dos veios 

das rodas. 

b. É igualmente interdito o uso de ligas leves para os veios das jantes. É autorizada a utilização de parafusos 

e porcas em liga de titânio. 

c. Para verificar a utilização de titânio podem ser realizados, no circuito, os seguintes testes: teste 

magnético - o titânio não é magnético; teste com ácido nítrico a 3% - o titânio não reage, o metal e o aço 

fica manchado. Caso persistam as dúvidas, deve ser feito um teste num laboratório. 

d. As ligas de alumínio podem ser confirmadas visualmente. 

1.3. PROTEÇÃO 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. 

1.4. PROTEÇÃO DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA 

a. Todas as motos devem possuir uma proteção na corrente de transmissão secundária que evite o 

esmagamento das extremidades dos membros do piloto (mãos e pés), especialmente em caso de 

acidente. Esta proteção deve impedir que a zona entre o braço oscilante, a corrente do lado bambo e a 

roda mandante, solidária com a roda traseira (conhecida por cremalheira), esteja acessível à eventual 

introdução dos membros tanto inferiores como superiores. 

b. Essa proteção pode ser de construção livre mas a sua eficácia deve ser evidente, devendo obedecer aos 

quatro seguintes critérios de avaliação: 

(1) Deve proteger a zona perigosa em causa, deve ter a robustez adequada ao efeito e fixa de uma 

forma considerada adequada (através de ligação mecânica); 

(2) Os materiais a utilizar podem ser o aço, alumínio, plástico, etc., não podendo apresentar arestas ou 

extremidades cortantes, e estar solidamente fixos ao braço oscilante; 

(3) A sua fixação deverá ser feita com 2 (dois) parafusos e uma abraçadeira plástica; 

(4) Poderá ser parte integrante da tampa do braço oscilante. Neste caso a mesma deverá estar colada 

com silicone de alta temperatura e devidamente freiada. 

1.5. ESCAPES 

a. A extremidade do tubo de escape, numa distância de 30 mm, deve ser horizontal e paralela ao eixo central 

da moto, com uma tolerância de + 10º. 

b. Os gases do escape devem ser expelidos para trás de forma a não levantarem poeira, não sujarem os 

pneus e os travões e não incomodar os outros pilotos. 

c. A extremidade da panela de escape não pode ultrapassar a linha definida pela tangente à vertical do pneu 

traseiro. 

d. Os suportes de escape podem ser em materiais compósitos. 

e. Os escapes podem incorporar aplicações em carbono. 
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1.6. GUIADOR 

a. A largura do guiador não deve ter menos de 400 mm nas motos com cilindrada até 85 cm3 e menos de 

450 mm nas motos das outras cilindradas. 

b. As extremidades expostas do guiador têm de ser colmatadas com material sólido ou coberto com 

borracha. 

c. O ângulo mínimo de viragem do guiador para cada lado da linha central ou posição intermédia é de 15º 

(quinze graus). 

d. Qualquer que seja a posição do guiador a roda da frente nunca deve tocar a carenagem, se esta existir. 

e. Os batentes de direção devem ser colocados de 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. 

f. É proibida a reparação por soldadura de um guiador em liga leve. 

1.7. MANETES E PEDAIS DE CONTROLO 

a. As manetes (travão ou embraiagem) devem ter a extremidade em forma de esfera, com diâmetro mínimo 

de 19mm. Esta esfera pode ter a forma achatada, mas não pode ter arestas vivas. A espessura desta 

forma achatada deve ter no mínimo 14 mm. As extremidades devem ser fixas e constituir parte integrante 

das manetes. 

b. As manetes e pedais de controlo devem ser montados num pivot independente. 

c. Devem ser equipadas com uma proteção da manete de travão, destinada a proteger a manete de ser 

ativada acidentalmente em caso de colisão com outra moto.  

d. O pedal do travão de trás, se ancorado no pousa-pés, deve trabalhar mesmo que este esteja partido ou 

deformado. 

1.8. O ACELERADOR E INTERRUPTOR DE CORTE DE IGNIÇÃO OU CORRENTE 

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

acionado. 

b. O  acelerador deve garantir que os êmbolos ou borboletas fecham automaticamente, quando não estiver 

a ser acionado. 

c. Um interruptor de corte do circuito de ignição ou um interruptor capaz de parar o motor deve ser 

instalado em qualquer dos lados do guiador, sempre de cor vermelha e ao alcance da mão em posição 

de condução. 

1.9. BOMBAS ELÉTRICAS DE COMBUSTÍVEL 

As bombas elétricas de combustível devem parar o seu funcionamento automaticamente após um acidente.  

1.10. POUSA-PÉS 

a. 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. 

b. 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. 

1.11. TRAVÕES 

a. Todas as motos devem possuir dois travões (um em cada roda), concêntricos com as rodas e geridos de 

forma independente. 

b. Se um dos sistemas de travão falhar o outro deve funcionar de forma eficiente. 

 

1.12. DEPÓSITOS DE COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO 

a. O combustível deve estar contido num único depósito fixo corretamente à moto. São proibidos depósitos 

auxiliares. É proibida a utilização de depósitos de colocação rápida. 
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b. É proibida a utilização, ainda que temporária, de material de enchimento para reduzir a capacidade do 

depósito. 

c. O depósito de combustível deve ser completamente preenchido com espuma para carburante (de 

preferência Explosafe ®). 

d. Os tubos de respiração de óleo e combustível devem escoar para um depósito localizado em lugar de 

fácil acesso, sendo o seu material resistente aos fluidos a conter. Este depósito deve ser despejado antes 

de qualquer entrada em pista. 

e. As motos com motor a 4 (quatro) tempos devem ter um sistema de respiração de óleo fechado. O tubo 

do respirador deve estar ligado à caixa-de-ar, não sendo permitido a emissão direta para a atmosfera.  

f. Devem ser tomadas todas as medidas para prevenir a possível perda de óleo pela moto, de forma a não 

comprometer a segurança dos outros pilotos. 

g. Os depósitos de gasolina equipados com tubos de respiração devem possuir válvulas não reversíveis e 

ligados a um depósito feito em material resistente à gasolina e com a capacidade mínima de 250 cm3. 

h. As motos que possuam um sistema de recuperação automático têm de o manter. 

1.13. TAMPÕES DE DEPÓSITOS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E ÁGUA 

Os tampões dos depósitos de combustível, óleo e água, quando fechados, devem ser à prova de vazamento. Além 

disso, eles têm de estar solidamente freiados para prevenir a abertura acidental. 

1.14. BUJÕES E TUBOS DIVERSOS 

Todos os tampões e bujões de enchimento ou purga, filtros de óleo exteriores (do tipo automóvel) bem como todos 

os parafusos de fixação dos circuitos de lubrificação, arrefecimento e assistência hidráulica, tampas de motor, tampas 

do braço oscilante têm de estar, obrigatoriamente, freiados. 

1.15. AMORTECEDOR DE DIREÇÃO 

a. Não pode sobressair de forma a não constituir um perigo para o piloto e para os outros pilotos. 

b. Não pode atuar como batente de direção. 

1.16. GASOLINA 

a. Todas as motos têm de utilizar gasolina sem chumbo. As especificações que a gasolina sem chumbo tem 

que respeitar são as seguintes: 

Propriedades Unidades Mínimo Máximo Teste 

RON  95.0 102.0 ISO 5164 

MON  85.0 90.0 ISO 5163 

Oxigénio % m/m  2.7 EN ISSO 22854* ou EN 13132 

Nitrogénio % m/m  0.2 ASTM D 4629 

Benzina % v/ v  1.0 EN ISO 22854*ou EN 238 

Pressão Vapor kPa  95.0 EN 13016-1 

Condução g/l  5.0 ICP-0ES ou AAS 

Densidade a 15ºC Kg/m3 720.0 775.0 ICP-0ES ou AAS 

Estabilidade á oxidação Minutos 360  EN ISSO 7536 

Goma existente mg/100ml  5 EN ISO 6246 

Enxofre mg/kg  10 EN ISSO 22854* ou 20884 

Corrosão do cobre rating  C1 EN IS0 2160 

Destilação:     

a 70ºC % v/v 20.0 50.0  

a 100ºC % v/v 46.0 71.0  

a 150ºC % v/v 75.0   
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Ponto final de ebulição   210.0  

Resíduo % v/v  2.0  

Aparência Limpo e Brilhante Inspeção Visual 

Ponto de ebulição % v/v  18.0 EN ISSO 22854 

Aromático % v/v  1.0 EN ISSO 22854 

Total de Oleofinas % m/m  1.0 GC-MS ou HPLC 

Oxigenados     

Metanol % (V/V)  3.0 EN ISO 22854* ou EN13132 

Etanol (1) % (V/V)  5.0  

Isopranol % (V/V)  12.0  

Isobutanol % (V/V)  15.0  

Tert-Butanol % (V/V)  15.0  

Éteres (C5 ou superior) % (V/V)  22.0  

Outros (2) % (V/V)  15.0  

* Método preferencial 

(1) O etanol deve ser misturado de acordo com EN15376 

(2) Métodos GC-MS também podem ser aplicados a DECO volute totalmente os vestígios da CG. 

b. O total de componentes individuais de hidrocarbonetos presentes em concentrações de menores do que 

5% (m/m) devem constituir pelo menos 30% (M7M9 do combustível. 

 O método de ensaio será cromatografia em fase gasosa e / ou GC-MS. 

c. A concentração total de naftenos e aromáticos, oleofinas classificadas por número de carbono, não deve 

ultrapassar os valores indicados na seguinte tabela: 

% (m/m) C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Naftenos  5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Oleofinas 5.0 20.0 20.0 15.0 10.0 10.0 

Aromático   1.2 35.0 35.0 30.0 

A concentração total de oleofinas e naftenos biciclicos, não pode ser superior a 1% (m/m). O método de 

ensaio utilizado será o gás cromatografia. 

d. Só são permitidos os seguintes oxigenados:  metanol, etanol, álcool n-propílico, álcool isopropílico, 

álcool se-butílico, álcool isobitílico, álcool tertbutilo, metilterc butílico, o éter etílico, éter butilo terciário, 

amilo terciário, éter metílico e éter disopropílico. 

e. O manganês não é permitido em concentrações superiores a 2,0 mg/l. Para o apresentar este é apenas 

para cobrir a possível contaminação menor por outro combustível. 

 Gasolinas de substituição de chumbo, embora basicamente livres de chumbo, não são uma alternativa 

para a utilização de gasolina sem chumbo. Essas gasolinas podem conter aditivos inaceitáveis não 

consistentes com as regulamentações de combustível da FIM. 

f. Como oxidante, apenas o ar ambiente pode ser misturado com a gasolina. 

1.17. LÍQUIDOS DE REFRIGERAÇÃO 

O único líquido de refrigeração do motor permitido é a água. 

1.18. GUARDA-LAMAS 

a. O guarda-lamas dianteiro é obrigatório, sempre que a moto não possuir uma carenagem completa. 

b. O guarda-lamas traseiro é obrigatório sempre a carenagem ou o banco não atingir a vertical da tangente 

ao limite exterior do pneu. 

1.19. CARENAGEM 

a. A roda da frente com exceção da parte oculta pelo guarda-lamas deve ser visível de ambos os lados. 

b. Os guarda-lamas não são considerados como carenagens. 
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c. As motos com motores a 4 (quatro) tempos devem ter a parte inferior da carenagem construída de forma 

a poder reter no seu interior em caso de falha do motor pelo menos metade da capacidade total de óleo 

e líquido de refrigeração do motor.  

d. A parte inferior da carenagem deve ter um máximo de duas aberturas inferiores 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. 

e. O extremo inferior das aberturas deve estar localizado a uma distância mínima de 50 mm acima da parte 

inferior da carenagem. 

 

f. Os suportes das carenagens podem ser fabricados em materiais compósitos. 

1.20. Luz de segurança traseira 

a. Todas as motos devem ter uma luz vermelha em funcionamento montado na parte de trás do assento, 

para ser utilizado nas Corridas de Chuva ou, em condições de fraca visibilidade conforme declarado pelo 

Diretor de Prova. 

b. A luz de segurança traseira deve cumprir com os seguintes requisitos: 

(1) A direção de iluminação tem ser paralela à linha central da moto e, deve ser claramente visível a 

partir da traseira da moto, pelo menos 15 graus para cada um dos lados da linha central da moto. 

(2) Deve ser montada de forma segura no final do assento / parte traseira da carenagem e na linha 

central da moto. Em caso de litígio sobre a posição de montagem ou visibilidade da luz de segurança, 

a decisão do Delegado Técnico da FMP prevalece. 

(3) A produção de energia/luminosidade deverá ser equivalente a aproximadamente 10-15W 

(incandescente) ou 0,6-1,8W (Led). 

(4) A luz deve ser contínua, não é permitido o uso de luz tipo flash que só é autorizada no pit-lane, 

quando o limitador de velocidade estiver ativado. 

(5) A fonte de energia da luz traseira pode ser diferente da fonte de energia da moto. 

(6) A luz deve ser acionada por um botão on/off colocado no guiador da moto 

(7) O Delegado Técnico da FMP ou o Comissário Técnico podem recusar qualquer sistema que não 

cumpra com os requisitos de segurança. 

 

1.21. 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 Técnico que, se assim o entender, 

poderá consultar o fabricante do equipamento antes de tomar uma decisão final. 

a. Fato 

(1) 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.). 

(2) 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 como 

roupa interior. 

(3) Os pilotos devem utilizar luvas de proteção em cabedal. 
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(4) 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. 

(5) Equipamentos feitos com materiais de substituição do couro podem ser utilizados, desde que 

autorizados pelo Comissário Técnico. 

(6) O uso de proteção peitoral e de proteção dorsal é obrigatório em fatos com e sem  airbag. 

(7) 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. 

(8) Os pilotos não devem utilizar nenhum material que ao entrar em contato com o asfalto possa causar 

perturbações visuais, como faíscas ou de outro tipo, aos outros pilotos. 

b. Capacete 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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” 

 

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. 

P – capacete para Motocross, Velocidade e Supermoto 

P, NP ou J – capacete para Trial 

 

Norma Japonesa JIS 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.  

Para Velocidade, Motocross, Enduro, Quads e Supermoto  “Type 2 Full Face” 

 

Norma USA SNELL M2015 
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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 homologados.  

 

c. Viseiras 

As viseiras dos capacetes devem feitas em material SECURIT® (shaterproof). Proteções descartáveis para 

a viseira são autorizadas. 

 

1.21. PROCEDIMENTOS PARA AS VERIFICAÇÕES TÉCNICAS PRELIMINARES 

a. A apresentação de uma moto às verificações técnicas preliminares é considerada como a aceitação 

implícita pelo piloto da conformidade dessa moto com o Regulamento Técnico aplicável. 

b. Para as verificações técnicas preliminares o piloto deve apresentar:  

(1) Uma moto limpa, com o número de quadro visível, com a parte inferior da carenagem desmontada, 

com o depósito de combustível vazio e com a publicidade obrigatória colocada; 

(2) O equipamento do piloto (capacete, fato, luvas, proteções peitoral e dorsal e botas); 

(3) O suporte do transponder corretamente colocado; 

(4) A ficha de verificação técnica, recebida aquando das verificações documentais, preenchida; 

(5) A ficha de marcação de pneus, se aplicável; 

(6) Os pneus a marcar, se aplicável. 

c. O número máximo de pessoas presentes às verificações técnicas é de 3 (três), o piloto e mais dois 

assistentes. 

d. A primeira verificação a ser realizada é ao nível de ruído. Se a moto cumprir com as especificações para 

a sua classe o escape deve ser marcado e o valor encontrado registado na ficha de verificação técnica. 

e. De seguida, faz-se a pesagem à moto com o depósito de combustível e o valor encontrado deve ser 

registado na ficha de verificação técnica. 

f. Após as duas verificações acima mencionadas é realizada a inspeção visual a todos os elementos de 

segurança, à correta colocação do suporte do transponder e ao equipamento do piloto. 
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g. De seguida, é feita a verificação e a marcação dos pneus, se tal for exigido pelo regulamento técnico 

específico da classe da moto. 

h. Concluídas as verificações acima descritas e se tudo estiver conforme o regulamento é colocado um 

autocolante e/ou uma cinta plástica identificada e numerada que indica que a moto passou nas 

verificações técnicas preliminares. 

i Só as motos que tenham o autocolante e/ou a cinta plástica atrás referida, podem participar nas sessões 

de treinos e na corrida. 

j. Imediatamente após o final das verificações técnicas preliminares de cada classe o Comissário Técnico 

deve entregar no Secretariado uma lista com as motos presentes às verificações, com os resultados 

encontrados e com a identificação dos pilotos que verificaram mais do que uma moto. 

k. Sempre que ocorrer um acidente o Comissário Técnico deve verificar a moto e o equipamento do piloto 

a fim de assegurar que nenhuma anomalia possa colocar em causa a segurança do piloto. Contudo, é da 

responsabilidade do piloto apresentar a moto e o equipamento do piloto para nova verificação. 

l. Em caso de um acidente ou de uma avaria irreparável no circuito o piloto poderá verificar outra moto. 

 

1.22. PROCEDIMENTOS PARA AS VERIFICAÇÕES TÉCNICAS FINAIS 

a. Imediatamente após o final da corrida todos os pilotos têm de conduzir as suas motos para o Parque 

Fechado. O Comissário Técnico deve assegurar que todas as motos classificadas deram entrada no Parque 

Fechado e que aí permanecem por um período nunca inferior a 30 minutos. 

b. A não entrada em Parque Fechado imediatamente após a corrida assim como retirar a moto do Parque 

Fechado sem autorização do Júri implica a aplicação da penalização de desclassificação. 

c. São efetuadas verificações técnicas finais às motas classificadas nos 3 (três) primeiros lugares da classe e 

a quaisquer outras propostas pelo Comissário Técnico ao Júri. 

d. As verificações técnicas finais incidem na verificação da conformidade do: 

(1) Nível de ruído; 

(2) Pneus; 

(3) Peso da moto nas condições em que terminou a corrida. Nada pode ser adicionado ou retirado à 

moto, incluindo água, óleo e gasolina; 

(4) Quaisquer outros elementos da moto e à gasolina, por proposta do Comissário Técnico e aprovados 

na primeira reunião do Júri. 

 

1.23. INSTRUÇÕES PRÁTICAS PARA A VERIFICAÇÃO DE CAPACETES 

a. Durante as verificações técnicas preliminares o Comissário Técnico deve verificar a conformidade dos 

capacetes com as especificações técnicas. 

b. Se um piloto apresentar um capacete que não está conforme com as especificações técnicas ou está 

defeituoso, o Comissário Técnico deve retirar todas as marcas de aprovação e retê-lo à sua guarda até ao 

final do evento desportivo. Após um acidente com impacto, o capacete deve ser apresentado ao 

Comissário Técnico para nova verificação. 

c. Todos os capacetes devem estar intactos e nenhuma alteração à sua construção é permitida. 

 

1.24. INSTRUÇÕES PRÁTICAS PARA A MEDIÇÃO DO RUÍDO 

a. A medição do nível de ruído deve ser efetuada com o sonómetro a uma distância de 50 cm do escape e 

a um ângulo de 45º graus medidos pela linha central do escape mas a pelo menos 20 cm do solo. Quando 

tal não for possível a medição deverá ser feita com o sonómetro a 45º graus do solo. 

b. Os escapes após a verificação serão marcados, não sendo autorizada a sua substituição ou alteração. Se 

após uma queda o escape ficar danificado, o piloto deverá providenciar uma nova verificação. 
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c. O piloto deverá acelerar gradualmente o motor até chegar às RPM definidas para cilindrada da moto. A 

medição deverá ser efetuada quando o motor chegar àquele valor de RPM. 

d. Afirmar que não houve medição do ruído durante as verificações técnicas não será motivo de recurso. A 

conformidade com as normas é da responsabilidade do piloto. 

 

1.25. PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DA GASOLINA 

a. O Delegado Técnico da FMP assegura a supervisão do procedimento de recolha das amostras de 

combustível. 

b. Por proposta do Comissário Técnico, o Júri aprovará as motos às quais deverá ser feita a análise ao 

combustível utilizado. 

c. Na presença do piloto, ou do seu representante, a recolha do combustível será feita para 2 (dois) 

recipientes com a capacidade máxima de 1 (um) litro cada, que serão marcadas como amostra “A” e “B” 

e identificados com a referência que consta no formulário de recolha de combustível. Os dois recipientes 

devem ser fechados, selados e marcados pelo Delegado Técnico da FMP ou pelo Chefe dos Comissários 

Técnicos. 

d. O formulário de recolha de combustível deve ser preenchido na sua totalidade e assinado pelo Chefe dos 

Comissários Técnicos e por um representante, perfeitamente identificado, do piloto. 

e. Ambas as amostras são entregues ao Delegado Técnico da FMP. 

f. A amostra "A" será enviada pela FMP a um laboratório credenciado. Os custos da análise da amostra “A” 

serão suportados pela FMP.  

g. A amostra "B" será guardada na FMP para utilização em caso de pedido de contra-análise. 

h. Os resultados da análise são comunicados pelo laboratório à FMP que os dará a conhecer aos membros 

do Júri e aos pilotos em questão.  

i. Na eventualidade dos resultados apresentarem uma não conformidade com o regulamento o piloto em 

questão tem 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação dos resultados para requerer a contra-análise 

(análise à amostra ”B”). Os custos da análise à amostra “B” serão suportados pelo requerente. 

j. A verificação da não conformidade da gasolina implica a aplicação da penalização de desclassificação. 

 

1.26. COLOCAÇÃO DO TRANSPONDER NAS MOTOS 

a. O suporte do transponder deve estar fixamente colocado na moto na posição e com a orientação 

expressa na figura seguinte e do lado do sistema de cronometragem.  

 

b. Não são admitidas fixações tendo como base Velcro® ou somente fita adesiva. 

 

1.27. INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE VÍDEO NAS MOTOS 



REGULAMENTO DO CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDADE 

ANEXO A - REGULAMENTO TÉCNICO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS E COMUNS A TODAS AS MOTOS (ETGCM) 

a. A instalação de câmaras de vídeo nas motos participantes eventos desportivos sob a égide da FMP deverá 

ser sempre comunicada ao Júri. 

b. As imagens recolhidas por câmaras vídeo instaladas nas motos não podem servir como elemento de 

fundamentação de um protesto ou reclamação. As únicas imagens de vídeo que servem para apoio à 

decisão do Diretor de Prova e do Júri são as recolhidas pelo sistema de CTV instalado na sala de controlo. 

c. Procedimento 

(1) O(s) piloto(s) que pretendam instalar uma câmara de vídeo na moto deve comunicá-lo por escrito, 

em formulário próprio, nas verificações técnicas preliminares. 

(2) As câmaras de vídeo deverão estar devidamente fixas à moto. Nas verificações técnicas 

preliminares, ou no decorrer da corrida, os comissários técnicos deverão verificar se as câmaras de 

vídeo estão instaladas em condições de segurança. 

(3) As câmaras devem estar instaladas ou por dentro da carenagem ou no topo da carenagem do 

assento traseiro. 

(4) As câmaras devem estar instaladas com um cabo adicional de segurança. 

(5) No relatório das verificações técnicas deverá ser mencionado quais as motos em que se encontram 

instaladas câmaras de vídeo. 

(6) O Júri poderá determinar em qualquer momento do evento desportivo a selagem de quaisquer 

câmaras de vídeo instaladas nas motos e a entrega dos meios de recolha de imagem nelas 

montadas. Após o seu visionamento o Júri pode reter o meio de recolha de imagem. 

 

1.28. CASOS OMISSOS 

Todos os casos omissos, apelos ou dúvidas na sua interpretação são julgados e resolvidos pela Comissão de Velocidade 

da FMP, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. 
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