
REGULAMENTO ENDURO DE 

REGULARIDADE 2011 
 

REGULAMENTO GERAL (Art. 1º ao Art. 9º) 

(Válido para todas as modalidades) 

 

Art.1º - Apresentação 

A Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro, é a única entidade por força 

de lei, capacitada a dirigir, coordenar, planificar, autorizar e supervisionar as 

atividades motociclísticas no Estado do Rio de Janeiro e, em conseqüência, elabora o 
presente Regulamento. 

Art.2º - Validade 

Este Regulamento entra em vigor, por tempo indeterminado, a partir da data de sua 

publicação e revoga todos as disposições em contrário. 

O presente Regulamento é válido para o território do estado do Rio de Janeiro, ficando 

facultada a FEMERJ, em decorrência dos poderes por ela exercidos, alterar, modificar, 

incluir ou excluir itens, observando os requisitos legais e preservando direitos 
adquiridos na vigência do presente Regulamento. 

Art.3º - Casos Omissos 

Os casos omissos e situações não previstas no presente Regulamento deverão ser 

apreciados pelo Júri da prova, ou pela comissão específica, conforme o caso, que 

deverá fazer constar na ata da prova ou em um relatório, para que, se necessário, seja 

encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva. Os casos omissos em relação ao 
campeonato serão decididos pela Diretoria da FEMERJ. 

Art.4º - Regulamentos Complementares 

Item 1 - Este Regulamento contém regras básicas de uma competição. 

Item 2 - Compete, todavia, aos organizadores elaborarem um regulamento 

complementar específico para cada prova. 

Item 3 - Neste Regulamento deverão constar, obrigatoriamente, as características da 

prova, horários de largada, vistoria, chegada, e podium, além de outras informações 
específicas e necessárias aos participantes. 

Item 4 - Deverá ainda constar no Regulamento o nome e função dos organizadores da 
prova, bem como o nome do diretor de Prova, e dos membros do Júri . 



Art.5º - Das Competições 

Item 1 - Os campeonatos serão realizados nos locais e Municípios que detiverem 

melhores condições para sediarem as competições, escolhidos pela FEMERJ com a 
participação dos Motoclubes filiados. 

Item 2 - As competições poderão ser organizadas por Motoclube, filiado à FEMERJ e 

rigorosamente em dia com suas obrigações, ou por Organizadores reconhecidos pela 

FEMERJ conforme Alvará de Prova a ser expedido pela mesma para cada prova. Caso a 

FEMERJ não possua nenhum representante na prova no dia do evento, este Alvará de 
Prova deverá ser afixado no quadro de avisos. 

Item 3 - A FEMERJ é a autoridade máxima no que diz respeito a toda e qualquer 

prova que ocorrer no âmbito estadual, reservando a si a competência para determinar 

a suspensão, adiamento, alteração ou cancelamento de qualquer competição sob sua 

jurisdição. 

Item 4 - Caso a prova em questão for cancelada pela FEMERJ por motivo de força 

maior ou por razões que a FEMERJ julgar necessárias, a FEMERJ e o clube Organizador, 

não arcarão com qualquer tipo de indenização nem serão responsáveis por 

compromissos eventualmente assumidos pelo promotor. 

Item 5 - Se o Diretor de prova interromper uma prova antes de decorrer 50% da 

prova, a corrida será declarada nula, e a prova deverá ser reiniciada. Se a prova for 
interrompida num estágio posterior, a prova será considerada válida. 

Item 6 - O piloto somente poderá participar de provas oficias da FEMERJ. A 

participação em provas não oficiais acarretará na suspensão por período de 1 a 3 

meses, e pagamento de uma multa a critério da FEMERJ. No caso de reincidência, o 

piloto poderá ser suspenso por até 2 (dois) anos, suspensão esta que será 

encaminhada a CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) para que seja estendida 

a todo o Território Nacional. Caso esta participação se concretize como organização, 

patrocínio, ou qualquer meio que auxilie na realização destes eventos, acarretará a sua 
imediata desfiliação. 

Art.6º - Das Inscrições 

Item 1- Para se inscrever na prova, o piloto deverá estar inscrito na FEMERJ e na CBM 
e mais estas exigências: 

a - O piloto deverá se inscrever na categoria de acordo com a listagem (se for o caso) 
emitida pela FEMERJ; 

b - Ao se inscrever, o participante reconhece e aceita; automaticamente as exigências 

da entidade organizadora e dos regulamentos; 

c - As entidades organizadoras poderão entregar, no ato da inscrição, o regulamento 

complementar da respectiva competição; 

Item 2 - Ao se inscreverem, os pilotos eximem a FEMERJ, o Clube Organizador, os 

Patrocinadores e Autoridades da Prova de toda e qualquer responsabilidade por dano 



de qualquer espécie que venha a causar a terceiros e a si mesmo, antes, durante ou 

depois da prova. 

Item 3 – A participação nas provas dos campeonatos da Femerj é exclusiva para 

pilotos filiados à ela, podendo, a critério da femerj, permitir a participação de pilotos 

filiados em outras federações em caráter excepcional. Estes pilotos, para poderem 

participar deverão terem sido previamente convidados, e, cumulativamente, 

apresentarem uma carta autorização de sua Federação de origem, informando a 
categoria em que o piloto corre. 

a- A permissão de participação de pilotos filiados a outras federações poderá ser 

restrita a algumas categorias, tendo sempre como norteador o melhor 

desenvolvimento dos pilotos filiados à Femerj. 

Art.7º - Deveres do Piloto 

É dever de todo piloto nas competições: 

a. Manter o mais alto espírito esportivo para com seus adversários antes, durante e 

depois da prova; 

b. Atos, gestos e atitudes de menosprezo são motivos de penalização; 

c. Casos de indisciplina e desrespeito serão levados ao conhecimento do Júri para 
julgamento, cabendo penalizações e sanções. 

d. Toda reclamação, recurso ou qualquer tipo de comentário sobre a prova, inscrição, 

premiação e demais itens do evento deverão ser feitos por escrito e encaminhados ao 
Diretor de prova. 

e. Qualquer manifestação, que não a descrita acima acarretará ao piloto penalizações a 

critério da FEMERJ. Em hipótese nenhuma o piloto ou qualquer membro de sua equipe 

poderá envolver patrocinadores, prefeituras e demais entidades envolvidas no evento 
em questões internas das provas, ou da própria Femerj, sob pena de desfiliação. 

Art.8º – Campeão 

Item 1 - Será declarado Campeão, o piloto que somar o maior número de pontos nas 
etapas. 

No caso de empate a preferência será para o piloto que tiver mais vitórias. Persistindo 

o empate, a preferência será para o piloto que tiver mais segundos lugares, e assim 

por diante. Caso ainda persista o empate, a preferência será dada ao piloto mais bem 
colocado na ultima prova, e assim por diante em ordem inversa de prova. 

Item 2 – Para que os pontos possam ser válidos para os campeonatos, será 

necessário que o piloto obtenha , pelo menos , 50% do número de voltas do líder, ou 

50 % do número de Pcs. 

Art.9º - Dos Recursos 



Item 1 - O direito de recurso pertence ao piloto ou ao seu chefe de equipe, que 

encaminhará o recurso ao Diretor de Prova, o mesmo será cobrado antecipadamente o 
uma taxa no valor de 2 inscrições. 

Item 2 - Os recursos devem ser feitos por escrito e separados por item, não sendo 
permitidos mais de um item por recurso. 

Item 3 - Todos os recursos corretamente apresentados serão encaminhados ao Júri da 

Prova pelo Diretor de Prova, e quando julgados procedentes, a importância cobrada 

será devolvida ao recorrente. Caso a questão envolva providências complementares, 

ou assunto que extrapole a competência do Júri, o caso será encaminhado à Comissão 
Disciplinar da FEMERJ, que dará ciência de sua decisão ao recorrente em prazo hábil. 

Item 4 - Qualquer piloto ou equipe que se considerar prejudicado por decisão, ação ou 

infração por parte de outro piloto, concorrente, organizador ou dirigente da FEMERJ, 

tem o direito de apresentar recurso. 

Item 5 - O prazo para apresentação dos eventuais recursos, contra piloto ou 
motocicleta, se esgota depois de 20 minutos da chegada do piloto. 

Item 6- Caso o recurso apresentado envolva necessidade de desmontagem de 

componentes mecânicos de qualquer motocicleta, esta desmontagem será feita em 

recinto fechado, onde só poderão estar presentes a Comissão Técnica, o requerente, o 

piloto da motocicleta em questão e o seu mecânico. Este recurso deverá ser 

acompanhado do pagamento da taxa de R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes às 

despesas com a desmontagem da moto. Caso o recurso seja procedente, este valor lhe 

será devolvido, ficando esta despesa por conta do infrator. 

Item 7 - Os recursos atinentes a resultados de prova devem ser apresentados ao 
Diretor Prova dentro de no máximo 20 minutos a partir da divulgação dos resultados  

Item 8- Ao Júri da Prova, compete a aplicação das seguintes sanções: 

a - ADVERTÊNCIA - podendo ser escrita ou verbal 

b - Adição de tempo em seu tempo final de prova 

c - Adição de pontos em sua pontuação final 

d - Desclassificação da Prova 

e - Suspensão por um período máximo de 30 dias 

Item 9 - As penalizações acima podem ser aplicadas em qualquer ordem, 

conjuntamente, ou separadamente. 

Item 10- Suspensões por prazo maiores que 30 dias, qualquer outro tipo de 

penalização não descrita acima, é de competência exclusiva do Tribunal de Justiça 
Desportiva. 

 



REGULAMENTO DE ENDURO DE REGULARIDADE 

Art.10 - Vistoria 

Item 1 - O piloto deve apresentar-se com sua motocicleta no local de largada (no 

horário previsto no regulamento complementar), onde será encaminhado para a área 

de vistoria (parque fechado), com motores desligados. A vistoria será executada pelo 
clube organizador, obedecendo: 

a. Para os pilotos são obrigatórios os seguintes itens de segurança: capacete, óculos, 

luvas, botas e roupa resistente; 

b. a moto deve estar em bom estado; 

c. o capacete deve ter inscrito o nome, o tipo sangüíneo e o fator RH do piloto; 

d. outras exigências previstas no regulamento complementar da prova. 

Parágrafo único: O piloto não será considerado apto a participar da prova se não 

atender a todas exigências deste item. 

Item 2 - Poderá haver, ao longo do percurso, postos de vistoria. 

Item 3 - Fica a critério do vistoriador não permitir a largada, ou continuação de uma 

moto, caso entenda que a mesma, ou o piloto não apresente condições mínimas de 
segurança. 

Item 4 - Poderá haver “PC” de tempo na vistoria. 

Item 5 - A prova só termina depois de realizada a vistoria de chegada. 

 

 

Art.11 - Identificação do Piloto 

Item 1 – O piloto deve participar da prova obrigatoriamente utilizando o numeral 

fornecido pelo organizador. Caso não seja observada esta regra o piloto estará sujeito 
a penalizações e não terá direito a entrar com recursos pertinentes à prova. 

Art. 12 - Identificação da Moto 

Item 1 - A identificação da moto será feita pelo selo de vistoria ou número do chassi e 

pela numeração adesiva fornecida pelo organizador. 

Art. 13 - Constituição da Prova 



Item 1 - A prova deve ser constituída de trechos neutralizados, trechos de 

deslocamento e trechos de regularidade. (Poderá ainda haver testes especiais de 
velocidade, “non-stop”, “extreme test”, etc.) 

Item 2 - Neutralização são pontos para descanso, reparos mecânicos, abastecimento, 
ou ainda pernoites (no caso de provas com mais de 01 (um) dia de duração). 

Item 3 - Trecho de deslocamento é um trecho para o qual é dado um tempo para 
percorrê-lo. 

Item 4 - Trecho de regularidade é o trecho em que é definida a média horária e no 

qual cumpre ao piloto manter-se com a melhor precisão possível na média pré-
estabelecida. 

Item 5 - Quando a prova atravessar cidades, vilarejos e/ou localidades habitadas, 

deverá haver média compatível estabelecida na planilha, sujeita à radar e suas 

respectivas penalizações (300 pontos até 20% acima, 600 pontos até 40%, e 100 

pontos a cada 5% a partir de 45% da velocidade máxima estabelecida) 

Art. 14 - Testes Especiais 

Poderão ser realizados, durante a prova e contando pontos para a mesma ou não, 

testes especiais que podem ser: de velocidade, “non-stop”, subida de montanha, 
“wheeling”, travessia de curso d’água, etc. 

As regras para estes testes especiais devem constar do regulamento complementar da 
prova. 

Art. 15 - Planilhas de Prova 

Serão vendidas aos participantes, no início da prova, ao custo de R$ 5,00 (por 

unidade) planilhas indicativas do roteiro, das médias horárias e dos tempos para 

percorrer cada etapa integrante deste Regulamento. A planilha poderá ser entregue 
por etapas. 

Item 1 - As planilhas serão sempre em forma de Roll Book, com largura máxima de 
65 mm com tolerância de não mais de 4%. 

Item 2 - A simbologia da planilha deverá ser simples e clara, procurando mostrar 

apenas o necessário à identificação do roteiro. Os símbolos já padronizados estão no 
Anexo 1. 

Item 3 - No símbolo que utiliza a “bolinha” (que indica o local em que o concorrente 

está), deverá estar sempre na posição inferior do diagrama. O sentido será sempre de 
baixo para cima. 

Item 4 - Os ângulos da simbologia deverão apresentar com a melhor fidelidade 

possível, os reais ângulos das encruzilhadas e bifurcações. 

Item 5 - Nas linhas imediatamente abaixo, deverão constar as observações, 

chamando atenção para locais perigosos (cava, barranco, pedra, etc.) e quaisquer 



informações quando puderem surgir dúvidas ao caminho a seguir, por exemplo: 

quando a prova atravessar plantações, canaviais, etc. 

Item 6 - Sempre que só a planilha não for suficiente para a correta indicação do 

caminho, é obrigatório a colocação de bumpings ou qualquer outro tipo de sinalização 
que indique o caminho certo. 

Art. 16 - Indicações Quilométricas 

Item 1 - As medidas serão sempre em Kms, com subdivisão de 10 metros. 

Item 2 - A não ser quando expresso em contrário, a medição quilométrica refere-se a 
um ponto da respectiva referência (encruzilhada, por exemplo) 

Item 3 - Os trechos não devem ser muito longos para evitar acúmulo excessivo de 

erro no odômetro das motos. (recomenda-se o máximo de 10 km). 

A organização deverá fornecer sempre, em regulamento complementar, o padrão de 

aferição, na cidade da largada do Enduro. Caso seja impossível, será fornecido dentro 

do deslocamento inicial (primeiro trecho) da prova e os mesmos deverão estar 

devidamente marcados o ìnicio e o fim da aferição ( com bamp´s ou algum tipo de 

marcação. ex: postes , placas , quebra molas), com alguma folga de tempo para os 
necessários cálculos. 

Item 4 - Poderá haver outros trechos de aferição no transcorrer da prova. 

Art. 17 - Velocidade (trechos com média) 

Item 1 - Nas provas, a velocidade será dada em km/h e representada por números 
inteiros múltiplos de 3, por exemplo: 12 km/h. 

Item 2 - Em hipótese alguma, a velocidade média exigida será superior a permitida 
pelo Código Nacional de Trânsito. 

Item 3 - Poderá haver 02 (duas) velocidades de média horária: uma para tempo seco 
e outra para tempo chuvoso. 

a. A média a ser usada, será decidida pela Comissão Diretora da prova por ocasião da 

largada e deverá ser mantida até o término da prova. 

b. Poderá ser adotada outra média diferente da largada em provas com duração de 

mais de 01 (um) dia. Para tanto, a Comissão deverá na largada dos dias 

subseqüentes, determinar a média a ser utilizada, que por sua vez, será mantida até o 
fim de cada dia. 

c. Nos trechos com média, estas não poderão ser superior a 60 Km/h na terra, e 69 

km/h no asfalto. 

 

 



Art. 18 - Cronometragem de Controle 

Item 1 – Todo sistema de apuração e cronometragem das provas deverá ser feito 

através do programa Rastro Totem 

Item 2 - A cronometragem será feita com base num tempo padrão (hora oficial) 
fornecida pela TELEMAR (130). 

Item 3 - O tempo do concorrente será tomado no “PC” (posto de cronometragem). 

Item 4 - A tolerância de tempo (atraso) em relação ao tempo ideal do piloto e dentro 
do qual ele não perde pontos, será de 5 segundos para todas as categorias. 

Item 5 - Esta margem visa compensar eventuais esperas em filas nos PC’s, e 
pequenas discrepâncias de relógios, etc. 

Item 6 - Os PC’s serão secretos e colocados em pontos aleatórios. 

Item 7 - Os PC’s poderão ser de roteiro tempo ou misto (roteiro e tempo). 

Item 8 - O PC de roteiro visa apenas confirmar a passagem do piloto. Este PC valerá 

900 (novecentos) pontos, ou seja: se o piloto não passar, chegar por caminho errado, 

passar com um atraso superior a 20 (vinte) minutos ou com um adiantamento superior 
a 10 (dez) minutos, o piloto perde 900 (novecentos) pontos. 

Quando o PC de roteiro estiver localizado em trecho de deslocamento, o tempo ideal 

do piloto deverá ser de 10 (dez) minutos antes do seu tempo ideal de entrada até 20 
(vinte) minutos depois do tempo ideal de saída do referido trecho. 

Item 9 - O PC de Tempo visa medir a navegação (manutenção da média) e o piloto 

perde 01 (um) ponto por segundo atrasado (exceto quando passar dentro de 

tolerância) até o limite de 15 (quinze) minutos, após o que perderá fixo 900 

(novecentos) pontos, até o limite de 20 (vinte) minutos. A partir deste perderá 1800 

pontos. 03 (três) pontos por segundo adiantado, até o limite de 5 (cinco) minutos, 

após o que perderá fixo 900 (novecentos) pontos até 10 (dez) minutos. A partir de 
deste perderá 1800 pontos 

Item 10 - O PC misto visa a medir a navegação e confirmar o caminho e sentido 

correto da prova. Chegando por caminho errado o piloto perde 900 (novecentos) 

pontos de roteiro, mais os pontos referentes ao tempo. Atraso superior a 20 (vinte) 

minutos ou adiantamento superior a 10 (dez) minutos ou não passar, o piloto perde 
fixo 1800 (mil e oitocentos) pontos. 

Item 11 - Se o piloto passar após a tolerância de tempo, perde apenas os pontos após 
a tolerância. 

 

 

Exemplo de uma tolerância de 5 (cinco) segundos: 



Atraso Pontos perdidos 

5 segundos 00 

6 segundos 06 pontos 

Obs: não existe tolerância para segundos adiantados. 

Adiantados pontos perdidos 

1 segundo  3 pontos 

6 segundos 18 pontos 

Item 12 - O piloto tem até 30 minutos após sua hora ideal de chegada para entregar 

o aparelho de GPS à organização da prova para que seja feita a apuração no mesmo. 

Em caso de problemas mecânicos na motocicleta ou abandono de prova por parte do 

piloto, ele também fica responsável por providenciar a entrega para que seja 
considerado válido o trecho percorrido até o local do abandono da prova. 

Caso a entrega não seja feita no prazo estabelecido, o piloto automaticamente está 
sujeito à penalização de 1.800 pontos em cada PC válido. 

Item 13 - O piloto deverá se manter na fila (quando houver). 

Item 14 - O tempo de todos os pilotos serão tomados em um ponto fixo para o 

mesmo PC. 

Item 15 - A apuração da prova será feita por equipe de cronometragem da empresa 

Totem nomeada pela FEMERJ. 

Item 16 - O Clube organizador deverá ter, à disposição dos pilotos, a listagem e 
tempos reais de passagem para devida conferência. 

Art. 19 - Ordem de Largada 

Item 1 - A ordem de largada dos concorrentes será definida por sorteio público. Os 

pilotos serão sorteados, dentro de seus respectivos grupos (Master, Senior, Over40, 
Júnior, Duplas e Novato). 

Item 2 - Os pilotos e motos serão numerados através de numeração fornecida pelo 

organizador de cada prova . 

Item 3 - O intervalo entre um piloto e o seguinte deverá ser de tal modo a se evitar 

congestionamento; por outro lado, deve-se evitar também, que a diferença entre o 

primeiro e o último piloto a largar seja muito grande. O intervalo entre um piloto e o 

seguinte não deve ser menor que 20 (vinte) segundos. Nas categorias Master e Duplas 

este intervalo será de 1 minuto 



Item 4 - A partir da segunda etapa, os 5 primeiros colocados nas categorias , sênior e 

over 40 no ranking serão sorteados nas cinco primeiras posições, e os 10 primeiros 

colocados nas categorias Júnior, Duplas e Novato, serão sorteados nas 10 (dez) 
primeiras posições. 

Item 5 - Poderá haver um intervalo na largada entre as categorias para minimizar 
congestionamentos. 

Item 6 - Nas provas do Campeonato, os trechos de alto índice de dificuldades deverão 

ser evitados para a Categoria Novatos. Se não for possível se estabelecer 

deslocamento ou desvio por falta de condição técnica, deverá haver um neutralizado 
após o obstáculo para acerto de tempos, pelo menos para a categoria Novato. 

Art. 20 – Imprevistos 

Item 1 - Alterações no Roteiro: No caso de algum imprevisto (rio cheio, barreira ou 

nova estrada, por exemplo), que impossibilite a passagem ou que provoque alguma 

alteração do roteiro, corre por conta do piloto procurar meios que conduzam o mais 
brevemente ao roteiro original. Os seus tempos ideais permanecerão os mesmos. 

a - O referido acima só será válido se o imprevisto acontecer a todos os participantes 

da categoria. Caso contrário, este trecho deverá ser anulado até que todos os pilotos 
da categoria, possam entrar novamente na prova. 

Item 2 – Acidentes: No caso de algum piloto prestar auxilio em algum acidente, este, 

a critério do diretor de prova, receberá nos Pcs que foram prejudicados a média de 

seus pontos nas prova, excluindo, do cálculo, a sua melhor e a pior passagem e os Pcs 
prejudicados. No máximo em dois Pcs poderá ser usado este critério. 

Art. 21 - Alterações na Prova 

Item 1 - Em casos de mudança de horários, por força maior ou motivos técnicos, o 

clube organizador, deve comunicar imediatamente, pelos meios disponíveis, a todos os 

participantes. 

Item 2 - Se por qualquer motivo de força maior ou de segurança, a prova não puder 

ser realizada, os organizadores não serão responsáveis perante os participantes, nem 

serão obrigados a nenhum tipo de indenização, exceto o reembolso do valor da 
inscrição. 

Art. 22 - Apoio 

Somente os pilotos devidamente identificados pelo jaleco, poderão ajudar-se 

mutuamente, na transposição de obstáculos. 

Item 1 - O piloto que levar equipe de apoio que se caracterize como ajuda na 
transposição de obstáculos, ajuda no roteiro ou na navegação, será desclassificado. 

Art. 23 - Divulgação de Resultado/Premiação 



Item 1 - O Clube deverá ter um serviço de divulgação de resultados da prova para a 

Imprensa e pilotos. 

a. Os resultados deverão ser entregues à Federação de Motociclismo do Estado do Rio 
de Janeiro obrigatoriamente até 24 (vinte e quatro) horas após, feita a premiação. 

Item 2 - O Regulamento Complementar da prova deve indicar o local e a hora de 
divulgação dos resultados. 

Item 3 - Após a divulgação, será dado sempre um prazo de 20 (vinte) minutos para a 

interposição de recursos sobre a colocação e não sobre o tempo digitado, após o qual, 

será homologado o resultado. 

Item 4 - Os recursos devem ser feitos por escrito e separados por item, não sendo 
permitidos mais de um item por recurso. 

Item 5 - O piloto ou chefe de equipe que apresentar recurso deverá entregar ao 

Diretor de Prova, juntamente com o documento, a importância equivalente a duas 
vezes o valor cobrado pela inscrição, por cada recurso. 

Item 6 - Deverão ser obrigatoriamente premiados com troféus, no mínimo, do 1º ao 

5º lugares das categorias Master, Senior, Over40, Júnior e Duplas  1º ao 3º lugares ; e 

do 1º ao 10º na categoria Novatos. Na categoria Duplas serão premiados os dois 
pilotos com troféus individuais 

Art. 24 - Pontuação 

Item 1 - Pontuarão até os primeiros 20 colocados em cada categoria, em cada prova. 

Item 2 - Pela classificação: 

1º lugar = 25 pontos   9º lugar = 12 pontos     17° lugar = 04 pontos 

2º lugar = 22 pontos   10º lugar = 11 pontos   18° lugar = 03 pontos 

3º lugar = 20 pontos   11º lugar = 10 pontos   19° lugar = 02 pontos 

4º lugar = 18 pontos   12º lugar = 09 pontos   20° lugar = 01 ponto 

5º lugar = 16 pontos   13º lugar = 08 pontos 

6º lugar = 15 pontos   14º lugar = 07 pontos 

7º lugar = 14 pontos   15º lugar = 06 pontos 

8º lugar = 13 pontos   16° lugar = 05 pontos 

Item 3 - Todas as provas válidas do Campeonato, contarão pontos para a graduação 

de pilotos. 



Item 4 - Só pontuarão os pilotos que cumpriram 50% (mínimo) em número de PC’s, 

do número de PC’s do piloto vitorioso na categoria. 

Item 5 - A prova só terá validade se o vencedor passar em no mínimo, 12 (doze) 
PC’s. 

Item 6 - Serão os seguintes, os critérios de desempate: 

1. Maior número de PC’s zerados; 

2. Melhor posição nos PC’s em ordem inversa; 

3. Piloto mais velho em idade. 

Art. 25- Categorias e Graduação de Pilotos para 2011 

Serão 06 (seis) as categorias de pilotos de Enduro: Máster, Sênior, Over 40, Junior, 
Novato e duplas. 

Item 1 - Máster: Os 10 (dez) primeiros do ranking permanecem, mais os 10 (dez) 
primeiros da Sênior que sobem. 

Item 2 - Sênior: Os que ficaram na categoria mais os Máster que desceram, somados 
aos 10 (júnior) primeiros da categoria Júnior. 

Item 3 - Júnior: Os Júnior que permaneceram somados aos 15 (quinze) primeiros da 

Novatos. 

Item 4 - Os pilotos Máster, com mais de 35 anos, podem optar por correrem na 

categoria Sênior. 

Item 5 - Na categoria Over 40, somente pilotos acima de 40 anos (completados até o 
dia da renovação de sua filiação anual), tendo que já ter sido, no mínimo, Júnior. 

Item 6 – A categoria Duplas está aberta para todas as categorias, não podendo ser 

formada por dois pilotos da categoria Master; ou dois pilotos da categoria Senior; ou 

um piloto da Master com um piloto da Senior. Só será válida a pior passagem no PC. 

Cabe a cada dupla se inscrever na federação com os seus componentes. Caso um 

piloto da dupla não possa participar do evento por doença, comprovada com atestado 

médico, a substituição do referido piloto será colocada em votação com um 

representante de cada uma das cinco primeiras duplas no ranking, mais o diretor de 
enduro e o presidente da FEMERJ. 

Art. 26 – Diretores de Prova: 

Os Diretores de Prova receberão a média de seus pontos nas provas em que forem 

Diretores de Prova. (Apenas uma média por ano). Estes Diretores poderão nomear 

mais dois auxiliares por prova que receberão os mesmos benefícios. Contudo, esta 

nomeação deverá ser feita por escrito a FEMERJ, até 15 dias antes do evento. Esta 

média de pontos somente será válida se o piloto participar de, no mínimo 05 (cinco) 
provas do Campeonato Estadual durante o ano. 



Art. 27 - Penalizações 

Item 1 - O piloto poderá ser penalizado pelas seguintes faltas, anotadas pelos fiscais, 

membros da Comissão Diretora da Prova, representante(s) da Federação de 
Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro e julgados pela Comissão Diretora: 

a. Informações erradas na ficha de inscrição: desclassificação 

b. Pilotar sem capacete durante a prova, inclusive nos neutralizados, parques fechados, etc. 300 pontos 

c. Manobras desleais contra outro concorrente: desclassificação 

d. Troca de moto ou piloto (mesmo sendo pessoa da equipe, ou outros),durante os neutralizados desclassificação 

e. Alteração, suspensão ou inclusão de inscrições no jaleco e nos adesivos oficiais da prova desclassificação 

f. Falta de itens de segurança do piloto previstos no artigo 9, item 1 desclassificação 

g. Falta de qualquer documento exigido em regulamento para vistoria,previstos no artigo 10, 

item 1 
desclassificação 

h. Desrespeito às leis de trânsito 300 pontos 

i. Pilotagem perigosa, excesso de velocidade em localidades habitadas 
de 300 pontos à 

desclassificação 

j. Não respeitar fila de chegada nos PC’s 300 pontos 

k. Tumultuar o trabalho do fiscal no PC com reclamações e pedidos insistentes 300 pontos 

l. Parar no campo de visão do PC a qualquer pretexto 300 pontos 

m. O piloto poderá ser penalizado de acordo com decisão da Comissão Diretora pelo 

comportamento indevido seu ou de sua equipe 
de 300 pontos à 

desclassificação 

n. Motor ligado na área de vistoria 300 pontos 

Art. 28 - CAMPEÃO 2011 

Item 1 - Será (ão) declarado (s) Campeão (ões), o piloto (dupla) que obtiver o maior 

número de pontos em provas válidas do Campeonato. O pior resultado de todos os 
pilotos ao longo do ano será descartado. 

Art. 29 - Casos Omissos 

Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pelo Júri da Prova e na 

impossibilidade deste, pela Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro.  

  

  


