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1. INTRODUÇÃO 

A aparência das motos do CNV Moto5 conforme são vistas de frente, de trás e de perfil deve respeitar a forma original do 

modelo homologado produzido pelo construtor. O aspeto do sistema de escape está excluído desta regra. 

Todos os elementos/peças não mencionados nos artigos que se seguem, devem permanecer tal como produzidos pelo 

fabricante para a moto homologada. Se a alteração de uma peça ou sistema não estiver mencionada nos artigos que se 

seguem então é proibida. 

Podem ser utilizadas peças de diferentes modelos de motos desde que sejam iguais e que não requeiram uma modificação 

estrutural da moto e / ou da peça. 

Um piloto apenas pode verificar uma moto. 

 

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

 

2. MOTOS ADMITIDAS 

 MIR Moto 5 

 

3. MOTOR / CAIXA DE VELOCIDADES 

3.1. Especificações do motor 

3.1.1 Cilindrada 

1 cilindro até 250 cm3 a 4 tempos  

3.1.1. Cabeça do cilindro (culassa) 

a. Deve permanecer como produzida pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida 

nenhuma modificação. 

b. As condutas de admissão e de escape da cabeça do cilindro não podem ser alteradas. Não é autorizado 

nenhum tipo de polimento das condutas. 

c. As válvulas, sedes de válvula, guias de válvula, molas de válvula devem ser as produzidas pelo fabricante para 

o modelo homologado. 

d. A junta da cabeça do motor deve ser a do modelo homologado. 

e. Árvore de cames 

Deve ser a peça produzida pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 

(1) Carretos das árvores de cames 

Devem ser as peças produzidas pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 
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3.1.2. Cilindro 

a. Deve ser a peça produzida pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 

b. A junta do cilindro deve ser a produzida pelo fabricante para o modelo homologado. 

3.1.3. Pistões, Segmentos, cavilhas dos pitões e freios 

Devem ser as peças produzidas pelo fabricante para o modelo homologado. 

3.1.4. Cambota 

Deve permanecer como produzida pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 

3.1.5. Biela 

Deve permanecer como produzida pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 

3.1.6 Carter do motor e carters anexos (embraiagem, ignição/alternador) 

Devem permanecer como produzidos pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 

3.1.7 Bomba de óleo e tubos e óleo 

Devem permanecer como produzidas pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 

3.2 Transmissão/Caixa de velocidades 

3.2.1. A caixa de velocidades deve permanecer como produzida pelo fabricante para o modelo homologado. 

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

3.2.3. A cobertura do pinhão pode ser eliminada desde que este continue coberto pela carenagem. O objetivo é impedir 

que o piloto entre em contacto, mesmo que acidentalmente, com a corrente ou o pinhão. 

3.3. Embraiagem 

O mecanismo da embraiagem assim como o modo de acionamento devem permanecer como produzidos pelo fabricante 

para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma modificação. 

3.4 Arranque 

É obrigatório manter instalado o sistema elétrico de arranque. 

 

4. CAIXA DE AR/ CONDUTAS DE ADMISSÃO 

4.1 A caixa-de-ar deve ser a produzida pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 

4.2. O filtro de ar e o cone de admissão devem permanecer produzidos pelo fabricante para a moto homologada. 
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4.3. Todas as motos devem ter um sistema de retenção dos vapores de óleo. Todas os tubos de óleo devem estar 

ligados a um depósito de retenção com capacidade mínima de 250 cm3 ou descarregar para a caixa-de-ar. Não é permitida 

a emissão direta para a atmosfera. 

 

5. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

5.1. Sistema de combustível 

5.1.1. O sistema de combustível é por carburador e o seu diâmetro não ser superior a 28 mm. 

5.1.2. O carburador deve ser o produzido pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação com exceção da mencionada em 5.1.4. 

5.1.3. A trombeta de admissão (cone de admissão) deve ser a produzida pelo fabricante para o modelo homologado, não 

sendo permitida nenhuma modificação. 

5.1.4. Apenas é permitida a modificação dos gigleures e das agulhas, que é livre. 

5.1.5. A conduta de admissão da mistura de ar//combustível deve permanecer como produzida pelo fabricante para o 

modelo homologado, não sendo permitida nenhuma modificação. 

5.2. Alimentação de combustível 

5.2.1. Os tubos de combustível podem ser substituídos. 

5.2.1. Podem ser utilizadas ligações com encaixe rápido (quick connectors). 

5.2.3. Podem ser adicionados filtros de combustível 

5.3. Combustível 

5.3.1. Todos as motos têm de utilizar gasolina sem chumbo com um MON máximo de 90,0 conforme descrito no artigo 

1.16 das Especificações Técnicas Gerais e Comuns a Todas a Motos (ETGCM). 

5.3.2. Não é permitida a utilização de um dispositivo para a baixar artificialmente a temperatura do combustível. 

 

6. SISTEMA DE ESCAPE 

6.1. O escape e o silencioso pode ser o utilizado pelo fabricante nos modelos de 2019, 2020 e 2021. 

6.2. O nível de ruído máximo permitido é de 109 dB/A com uma tolerância de +3 dB/A no final dos treinos e da corrida. 

6.3. Por razões de segurança, as arestas expostas do tubo de escape devem ser arredondadas. 

 

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

7.1. A instalação elétrica assim como as cablagens devem ser as homologadas pelo construtor. Não são permitidas 

alterações. 

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

7.3. Não é permitida nenhuma ligação ou instalação que retire corrente de nenhum dos cabos elétricos. 
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7.4. A vela é livre. 

 

8. CDI 

8.1 O CDI é do modelo não limitado. 

8.2. O CDI será fornecido pela organização e sorteado em cada prova imediatamente após o briefing. 

8.3. A utilização do CDI sorteado pode ser verificada a qualquer momento do evento. 

 

9. RADIADOR E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

A refrigeração é por ar. 

 

10. DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL 

10.1. O depósito de combustível deve ser o original homologado pelo fabricante e não ter uma capacidade superior a 7 

litros 

10.2. O depósito de combustível deve ser preenchido com espuma retardante de combustão, i.e. Explosafe ®. 

10.3. O tampão do depósito de combustível deve ser estanque, à prova de vazamento. 

10.4. Os tubos de respiração devem estar munidos com válvulas não reversíveis e ligados a um depósito com uma 

capacidade mínima de 250 cm3 e feito de material resistente à gasolina. 

 

11. QUADRO 

11.1 Especificações gerais 

11.1.1. O quadro deve ser o produzido pelo fabricante para o modelo homologado, não sendo permitida nenhuma 

modificação. 

11.1.2. Todas as motos devem ter gravado no quadro do lado direito o número de identificação de fábrica (número de 

quadro). 

11.1.3. É permitido adicionar protetores de colisão em nylon, desde que arredondados nas extremidades. 

11.1.4. A distância entre eixos deverá estar entre 1230 mm e 1270 mm. 

11.2 Direção 

11.2.1. O ângulo mínimo de viragem do guiador para cada lado da linha central é 15º. Os batentes de direção devem estar 

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 impedir o esmagamento dos dedos do piloto. 

11.2.2. O amortecedor de direção é livre e não pode atuar como batente de direção. 

11.3. Manetes  
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11.3.1. As manetes são livres. O comprimento das manetes não pode ser superior a 200 mm medido desde o eixo e devem 

terminar em formato de esfera com um diâmetro superior a 14 mm.  

13.2.2. As motos devem estar equipadas com uma proteção da manete de travão, destinada a proteger a mante de ser 

acionada acidentalmente em caso de colisão. 

13.2.3. 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. 

11.4 Pousa-pés 

11.4.1. Os pousa-pés podem adaptar-se ao tamanho do piloto. Os pousa-pés e os pedais de controlo podem ser 

reposicionados mas os suportes devem ser montados no quadro nas localizações originais. Os pontos de fixação originais 

(pedais de travão e de mudanças) devem ser respeitados. 

11.4.2. 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. 

11.4.3. 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. 

11.5. Braço oscilante 

11.5.1. Todas as partes do braço oscilante devem permanecer devem permanecer como foram produzidas pelo fabricante 

para a moto homologada sem nenhuma modificação. 

11.5.2 A articulação do braço oscilante deve permanecer como foram produzidas pelo fabricante para a moto 

homologada sem nenhuma modificação. 

11.5.2. Por motivos de segurança é obrigatória a instalação de uma proteção da corrente de forma a impedir 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. 

11.5.4. Os suportes para descanso traseiro podem ser soldados ou aparafusados ao braço oscilante. Estes devem ter 

arestas arredondadas com um raio amplo. Os parafusos utilizados para a fixação devem ficar embutidos (não salientes). 

Pode ser adicionado ao braço de oscilante um ponto de ancoragem para manter a pinça traseira no seu lugar.  

11.5.5. As partes laterias do braço oscilante podem ser protegidas com vinil ou material compósito com o máximo de 1,5 

mm de espessura. Estas proteções devem moldar-se ao braço oscilante não podendo alterar a sua forma. 

11.6 Carenagem 

11.6.1. A carenagem pode ser substituída por uma réplica do modelo homologado pelo fabricante apenas sendo 

permitidas as alterações a seguir mencionadas: 

a. Não é autorizada a utilização de fibra de carbono ou de materiais compósitos. Estão autorizada a utilização 

de Kevlar ou carbono-Kevlar para reforço de orifícios e de áreas de esforço.  

b. A extremidade do vidro da carenagem e todas as outras extremidades expostas devem estar arredondadas 

por motivo de segurança. 

c. Os suportes da carenagem são livres mas a utilização de titânio e de carbono não é permitida. 
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d. Quando se olha de perfil para a moto deve ser possível ver o piloto sentado na sua posição normal com 

exceção dos antebraços. Não é permitido utilizar material transparente para contornar esta regra. 

e. A parte inferior 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 (mínimo 2 litros). As aberturas da parte inferior da 

carenagem devem estar a pelo menos a 50 mm acima da parte inferior da carenagem. 

f. A parte inferior dianteira da carenagem poderá ter até dois orifícios com um diâmetro de 25 mm que devem 

permanecer fechados em condições de piso seco, sendo apenas abertos em treinos ou corrida com piso 

molhado, condição esta que será determinada pelo Diretor de Prova. 

g. É obrigatório o uso do guarda-lamas dianteiro sem qualquer alteração. O guarda-lamas traseiro pode ser 

retirado. 

h. Não são autorizadas condutas de ar adicionais entre a carenagem e a zona do carburador. 

11.7. Materiais compósitos 

A utilização de peças em titânio, carbono ou em outro material compósito é permitida para o silencioso do escape, para 

os reforços internos da carenagem, pontos de esforço e do braço oscilante . 

 

12. PESOS 

12.1. O peso mínimo da moto é de 93 kg. 

12.2. O peso mínimo do conjunto moto + piloto é de 136 kg. 

12.3. No caso de não ser atingido o peso mínimo do conjunto moto + piloto, estão dentro do regulamento as motos que 

pesem 99 Kg ou mais. Com isto pretende-se reduzir o número de kilos de lastro que poderia atingir valores que pudessem 

colocar em causa a segurança.  

12.4. A qualquer momento durante do evento, o peso da moto pode ser verificado. As motos controladas são pesadas 

nas condições em que se encontrarem. Nada pode ser adicionado à moto, incluindo água, óleo e combustível, excepto 

água ao piloto. 

12.5. O lastro deve ser feito a partir de peças metálica que devem estar fixas através de um adaptador ou diretamente 

no quadro principal ou no motor, com o mínimo de 2 parafusos de aço (minimo 8 mm de diâmetro e 8,8 graus ou mais). 

12.6. O combustível pode ser usado como lastro, sem embargo de o peso nunca ser inferior ao peso mínimo permitido 

 

13. ACELERADOR  

13.1. O conjunto acelerador e respetiva cablagem é livre mas sempre com acionamento mecânico. 

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

 

14. TRAVÕES 

14.1. Estão proibidas as bombas radiais. 

14.2. As pinças de travão, tanto da frente como traseiro, devem ter no máximo 4 pistões. 
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14.3. Os discos de travão, tanto da frente como traseiro, podem ser substituídos por outros existentes no mercado, com 

a dimensão máxima de 300 mm mas sempre em ferro. 

14.4. Os tubos hidráulicos dos travões dianteiro e traseiro podem ser substituídos. 

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

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

14.7. Apenas um disco e uma pinça por roda são permitidas. 

 

15. SUSPENSÃO 

15.1. Garfo 

15.1.1. A pré-carga da mola, as regulações de compressão e extensão são autorizadas. 

15.1.2. O eixo da direção deve permanecer na posição original (tal como está na moto produzida pelo fabricante para o 

modelo homologado). Não podem ser utlizados casquilhos para regular/ajustar a orientação da direção. 

15.5.3. Apenas são permitidas as seguintes modificações: 

a. As partes internas originais dos garfos podem ser modificadas. Podem ser instalados kits de suspensão do 

serviço pós venda. 

b. Os guarda-pó podem ser modificados ou retirados se os garfos permanecerem totalmente selado de óleo. 

15.2 Amortecedor traseiro 

15.2.1. O amortecedor traseiro deve ser o original produzido pelo fabricante para a moto homologada. No entanto, é 

permitido substituir o óleo e as molas devendo manter-se os apoios e os pontos de fixação os originalmente homologados 

pelo fabricante, sem qualquer tipo de modificação. 

15.2.2. Não são permitidas as suspensões controladas eletronicamente 

16. RODAS 

16.1. Jantes 

16.1.1. Apenas estão autorizadas jantes em alumínio. 

16.1.2. A alteração das jantes do modelo homologado produzido pelo construtor não é autorizada. Apenas é permitido 

pintar e adicionar pesos de calibragem. 

16.1.3. As válvulas de enchimento devem ser em alumínio ou aço. Recomenda-se a utilização de válvulas em ângulo. 

16.1.4. As dimensões das jantes são: 

a. Dianteira 2.50” x 17” 

b. Traseira 3.50” x 17” 

16.2. Pneus 

É autorizada a utilização de mantas para aquecer os pneus. 
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17. NÚMEROS DE COMPETIÇÃO 

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

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

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

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

 FRONTAL LATERAL 

Altura Minima 120 mm 100 mm 

Espessura Minima 30 mm 20 mm 

Espaçamento entre números 10 mm 10 mm 

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

numeração: 

a. Cor do fundo:  laranja 

b. Cor dos números azul 

17.4. Os números devem ter uma das formatações apresentadas no Diagrama Técnico 5 das ETGCM. 

 

18. OS ELEMENTOS A SEGUIR INDICADOS PODEM SER ALTERADOS OU SUBSTITUÍDOS 

18.1. Pode ser utlizado qualquer tipo de lubrificante, líquido dos travões e suspensão. 

18.2 Juntas e materiais das juntas, com exceção das especificados nos artigos supra. 

18.3. Parafusos de alumínio só podem ser utilizados em zonas estruturais. 

18.4 Pintura e autocolantes das superfícies pintadas. 

 

19. INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

19.1. Todos os tampões e bujões de enchimento ou purga dos filtros de óleo exteriores bem como todos os parafusos 

de fixação dos circuitos de lubrificação, tampas de motor, tampas do braço oscilante têm de estar freiados com arame. 

19.2. Todas as motos devem ter um sistema de respiração de óleo fechado. Os tubos de respiração do óleo do motor 

devem escoar ma caixa de ar ou estar ligados a um depósito com a capacidade mínima de 250 cm3. 

19.3. Não é permitida emissão de gases diretamente para a atmosfera. 

19.4. Luz traseira de segurança 

Ver artigo 1.20 das ETGCM 

 

20. EQUIPAMENTOS SUPLEMENTARES 

20.1. A telemetria não é permitida. 
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20.2. São autorizados dispositivos automáticos de contagem de voltas que não podem interferir com o sistema oficial 

de cronometragem do circuito. 

20.3. Os sistemas de aquisição de dados são proibidos. 

20.4 A instalação de câmaras de vídeo nas motos. Ver artigo 1.27 as ETGCM. 

20.5. Transponder 

Ver artigo 34º do Regulamento do CNV e artigo 1.26 das ETGCM. 

 

21 EQUIPAMENTO DOS PILOTOS 

Ver artigo 1.21 das ETGCM. 

 

22. CASOS OMISSOS 

Todos os casos omissos neste regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação serão julgados e resolvidos pela 

Comissão Coordenadora, em conformidade com a Regulamentação de Velocidade. 


