
REGULAMENTO PEMX – 2019 

Adendo 001/2022 ao Regulamento Campeonato Pernambucano de Motocross – Edição 2019 

Por deliberação da Diretoria de Motocross da FEPEM em reunião extraordinária realizada no 
dia 14 de Dezembro de 2021, foram feitas alterações no REGULAMENTO DO CAMPEONATO 
PERNAMBUCANO DE MOTOCROSS – EDIÇÃO 2019 (Em vigor até que seja editado um novo 
regulamento) onde atualiza os itens como segue: 

Passando a vigorar o que segue: 

01 – DA ORGANIZAÇÃO GERAL  

O CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE MOTOCROSS poderá ter a organização da FEPEM, 
quando não houver na localidade promotor de evento que atenda ao checklist do Campeonato 
PEMX 2022, o qual ocorrerá entre os dias 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2022, com no 
mínimo de 05 etapas em locais a serem definidos e supervisionados pela Federação 
Pernambucana de Motociclismo– FEPEM.  

........................................................................................................................................................;          

2.2 - Da Filiação dos Pilotos:  

O custo é de R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais) e os pilotos serão registrados no cadastro 
nacional e receberão sua licença de piloto. 

........................................................................................................................................................;  

2.3 – Das Inscrições:  

O custo será de R$ 120,00 (Cento e vinte reais) por categoria em cada evento, para piloto filiado 
à FEPEM o valor terá um desconto de R$ 20,00, ficando o valor final por R$ 100,00 (Cem reais). 
Para pilotos convidados o valor das inscrições será 120,00 (Cento e vinte reais).  

Obs. O valor de R$ 100,00 (Cem reais) será somente para pilotos com filiações efetivadas, não 
válidas para pré-filiados.  

.......................................................................................................................................................;
3.3- O campeão categoria nacional amador 250cc não disputará a mesma categoria do ano 
seguinte (sobe automaticamente).  

........................................................................................................................................................;  

04 – MOTOCICLETAS, CLASSES E IDADES 

4.1 – Categorias:                                                                                                                                                                                       
# MIRIM 50/65cc: Motos 2T/4T de 50cc até 65cc. Pilotos de 07 a 12 anos.                                                
# JUNIOR 85cc a 230cc: Moto importada 2T de 85cc até 150cc e moto 04T nacional até 230cc. 
Pilotos homens de 11 a 15 anos e mulheres até 17 anos.                                                                            



Obs. Categoria obrigatória apresentação de documento de identidade.                                              
# MX3: Moto 02T e 04T importada com cilindradas livres até 450cc.                                                      
Pilotos Homens com idade a partir de 35 anos e Pilotos Mulheres com idade a partir de 17 
anos.                                                                                                                                                                         
# MX4: Moto 02T e 04T importada com cilindradas livres até 450cc.                                                         
Pilotos homens com idade a partir de 40 anos.                                                                                       
# MX MASTER: Moto 02T e 04T importada com cilindrada livre até 450cc.                                        
Pilotos com idade a partir de 45 anos.                                                                                                      
Obs. Pilotos com a participação nas categorias mx-3 e Mx-4 não estarão liberados para 
competir na categoria.                                                                                                                                         
# MX INTERMEDIARIA: Moto 02T e 04T importada de até 250cc.                                                                   
Pilotos com idade a partir de 16 anos.                                                                                                                    
Obs. Categoria especifica para pilotos iniciantes, categoria júnior e nível técnico baixo.                
*Piloto da categoria Mx-Intermediário não estarão liberados para a categoria Mx-1                                                            
# MX 2: Motos 2T 125cc e 4T importada até 250cc. Pilotos com idade a partir de 17 anos.                           
# MX 1: Motos 2T 250cc e 4T importada até 450cc. Pilotos com idade a partir de 17 anos.           
# NACIONAL PRO: Motos 2T e 4T com cilindradas livre. Pilotos com idade a partir de 15 anos. 
Essa categoria é liberada aos pilotos das categorias Importadas e categorias nacionais, exceto 
para a Nacional Amador.                                                                                                                             
# NACIONAL INTERMEDIÁRIA: Motos 4T 230 e 250 com cilindrada livre. Pilotos com idade a 
partir de 15 anos. Nessa categoria não está liberada aos pilotos das categorias Importadas, 
Nacional PRO e nem NACIONAL OPEN;                                                                                                                                                                              
# NACIONAL AMADOR: Motos 2T e 4T com até 250cc. Pilotos com idade a partir de 15 anos. 
Obs. Essa categoria é restrita a pilotos novatos, júnior ou com nível técnico baixo.                
*Piloto da categoria Nacional Intermediário está liberado para a categoria nacional Pró.             
# NACIONAL OPEN: Motos 2T e 4T com cilindradas livre. Pilotos Homens com idade a partir de 
35 anos e mulheres a partir de 17 anos.                                                                                                            

.......................................................................................................................................................; 
05 – CLASSES E IDADES – (Revogado). 

.......................................................................................................................................................,; 

08 – OFICIAIS As ações serão interpretadas pelos oficiais responsáveis de acordo com a 
legislação desportiva vigente e os regulamentos esportivos específicos da FEPEM e CBM; aquelas 
consideradas como antidesportivas, em desacordo com os interesses do esporte ou do evento 
em questão, estão sujeitas a sanções disciplinares previstas pelo Código Brasileiro de Justiça 
Disciplinar e Desportiva. O Júri de Prova será composto pelos membros da FEPEM: Diretor de 
Motocross e Presidente da Federação, os quais estiverem presentes no evento. 

........................................................................................................................................................;  

13 - HORÁRIOS DOS TREINOS E PROVAS.                                                                                                                                           
13.1 – Horário dos Treinos no Sábado:                                                                                                 
Nacional: Tempo mínimo de 20 min de treino                                                                                          
Mirim 50/65cc: Tempo mínimo de 15 min. De treino.                                                                                                            
Junior 85/230cc: Tempo mínimo de 15 min. de treino.                                                                                
MX4, MX3 e MX-Master: Tempo mínimo de 15 min. de treino.                                                              
MX-Intermediária: Tempo mínimo de 15 min. de treino                                                                          
MX-1 e MX-2: Tempo mínimo de 20 min. de treino.                                                                                     



As largadas do sábado devem acontecer sempre após as 16h00hs.                                                   
*As categorias não pertencentes ao campeonato serão realizadas no sábado. 

........................................................................................................................................................;
14.1 - Programa de Provas                                                                                                                                
- Para as classes Mx-1, Mx-2 e Nacional Pró, o tempo de prova pode ter até 20 (vinte) minutos, 
com pontuação para os 20 primeiros colocados e troféus para os 10 melhores colocados de 
cada etapa.                                                                                                                                                        
- Para a classe Nacional Intermediária, Open e Amador, o tempo de prova pode ter até 12 
(doze) minutos, com pontuação para os 20 primeiros colocados e troféus para os 10 melhores 
colocados de cada etapa.                                                                                                                                         
- Para as classes MX-Intermediária e Mx-3, Mx-4 e Mx-Master o tempo de prova pode ter até 
15 (quinze) minutos, com pontuação para os 20 primeiros colocados e troféus os 10 melhores 
colocados de cada etapa.                                                                                                                                                   
- Para a classe 50/65cc, o tempo de prova pode ter até 10 (dez) minutos, com pontuação para 
os 20 primeiros e troféus para os 10 melhores colocados de cada etapa;                                                     
- Para a classe Junior 85/230, o tempo de prova pode ter até 12 (doze) minutos, com 
pontuação para os 20 primeiros colocados e troféus para os 10 melhores colocados de cada 
etapa.                                                                                                                                                                   
Obs. O tempo de prova pode ser convertido em voltas, desde que seguindo o seguinte critério: 
*Para cada categoria, dividir o tempo de prova, pelo tempo médio de 01 volta no treino livre 
do domingo. 

.......................................................................................................................................................; 

26 – PROTESTOS E PENALIZAÇÕES:  

Os protestos contra pilotos, motocicletas e atitude anti-desportiva deverão ser feitos por escrito 
pelo Piloto ou Chefe de Equipe e entregue aos membros da comissão da FEPEM ou ao Diretor 
de Prova, até 15 (quinze) minutos após a bandeirada de chegada do vencedor da prova.  

26.1 – Reclamação contra resultado deve ser apresentada dentro de 15 (quinze) minutos 
seguintes à divulgação dos resultados. Todos os protestos devem ser feitos por escrito e 
acompanhados por uma taxa de R$ 500,00 (quinhentos reais). Os protestos serão avaliados pelo 
Júri da Prova; No caso da procedência, o valor será devolvido ao reclamante, mas caso contrário 
será revertido a favor da FEPEM.  

26.2 – Os protestos contra decisões do Diretor de Prova serão julgados pelo Júri. Não serão 
aceitos protestos verbais de piloto ou membros de sua equipe, caso isso ocorra, o piloto poderá 
ser sumariamente desclassificado da prova.  

26.3 – Os casos omissos a este Regulamento serão julgados de acordo com o Regulamento da 
FIM.  

 

Santa Cruz do Capibaribe, 14 de Dezembro de 2021 

 

 

Joseildo Ferreira – Diretor de Motocross 


