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Campeonato Carioca L-BOX de Motovelocidade 

2020 

 

 

REGULAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO GERAL 

 

 

É obrigação do piloto ler todos os regulamentos que regem o evento e a 

competição em questão e conhecer suas obrigações, direitos, deveres e regras.  

Alegar o desconhecimento de qualquer item não é aceito, assim como não 

aceitar as regras descritas aqui ou em outros regulamentos que juntos regulam este 

evento. O que vale é o que está escrito. Os pilotos que buscarem descumprir as 

regras, assim que identificados, serão punidos, não podendo alegar que a não 

identificação até o momento significava qualquer tipo de aceitação por parte do 

evento e suas regras.  

No ato da inscrição todo piloto dá automaticamente seu aceite para todos os 

itens deste regulamento, de forma ampla, absoluta, total e irrestrita. Alegar seu 

desconhecimento não é permitido. O presente vale como contrato entre as partes. 
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1- O Campeonato 

 

O Campeonato Carioca L-BOX de Motovelocidade foi criado com o intuito de oficializar 

uma competição no  estado do RJ, que há muito não paticipa de esportes a motor, com o 

apoio e homologação da FEMERJ em conjunto com a CBM, a primeira edição em 2020 

pretende reunir os pilotos em prol de uma competição saudável e ambiente familiar. 

O campeonato será realizado com 5 etapas sendo previamente avisadas com 

antecedência pela organização do campeonato, as datas estão no artigo “calendário”. 

 

A quantidade de voltas serão contabilizadas da seguinte forma: 

 

 Sport motoboy - 1 volta de apresentação mais 9 voltas - total 10 voltas 
 

 250 força livre - 1 volta de apresentação mais 9 voltas - total 10 voltas 
 

 300 supersport- 1 volta de apresentação mais 11 voltas - total 12 voltas 
 

 600 light - 1 volta de apresentação mais 11 voltas - total 12 voltas 
 

 600 supersport - 1 volta de apresentação mais 11 voltas- total 12 voltas 
 

 1000 master - 1 volta de apresentação mais 11 voltas - total 12 voltas 
 

 1000 superbike - 1 volta de apresentação mais 11 voltas - total 12 voltas. 
 

 
2- A Organização 

 
A organização do campeonato é composta pela Diretoria de Prova (L-BOX), Diretoria 

Tecnica (FEMERJ), pela Comissão Técnica de Vistoria, responsável pela vistoria das 

motocicletas, pneus e instalação dos transponders, assim como a divulgação dos 

cronometrados. 

Fica exclusivo o direito de imagem à equipe AIRPROFILMS, não sendo permitida a 

entrada em pista de pessoas não autorizadas, bem como fotógrafos particulares, 

cinegrafistas ou quaisquer finalidades do tipo. 

 

3- Prazo e abrangência 

 

Este regulamento entrará em vigor a partir do momento de sua publicação e divulgação 

pela L-BOX, podendo sofrer atualizações, emendas, aditamentos, alterações e 

aperfeiçoamentos a fim de melhor atender os interesses do evento, suas categorias, 

participantes e envolvidos.  

O presente regulamento é válido para todos inscritos neste Campeonato, o qual coloca em 

disputa o título de Campeão Carioca. 
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4-  Calendário 

 

ETAPA DATA MÊS 

1ª etapa 28 e 29 março 

2ª etapa 23 e 24 maio 

3ª etapa 18 e 19 julho 

4ª etapa 12 e 13 setembro 

5ª etapa FINAL 14 e 15 novembro 

 

O campeonato será realizado integralmente no autódromo de Campos dos 

Goytacazes – RJ: PLANSPEEDPARK. 

 

5- Inscrições 

a) O evento funciona sob o regimento de inscrições, as quais são pessoais e intransferíveis, 
assim como seus pontos. As inscrições deverão ser feitas antecipadamente diretamente 
com a L-box, a qual terá total autonomia para estabelecer valores e prazos. 
 

b) Para a pontuação no campeonato, todos os pilotos sem excessão deverão estar filiados a 

FEMERJ e CBM. 

 

c) Para os pilotos menores de 18 anos é obrigatória a apresentação de autorização dos pais 
ou responsáveis, com firma reconhecida (original). 
 

d) É obrigatória a apresentação de exame médico de aptidão para prática de esportes na 

primeira participação no campeonato, assim como os demais documentos firmados como 

Termos de Responsabilidade, Declaração de Risco e Condições Gerais anualmente. Não 

haverá entrada em pista de pilotos que não apresentarem  os devidos documentos 

nescessários impressos atualiados para o ano vigente ao campeonato. 

 

e) Uma vez a inscrição paga, a mesma não é reembolsável ou transferível independente de 
motivo, necessidade ou justificativa. 
 
f) A fim de viabilizar a estruturação do evento, as inscrições devem ser feitas com a máxima 
antecedência, assim como o envio dos documentos mencionados no Art. 5, Letra D;  
 
g) Todos os pilotos e equipes devem se apresentar a secretaria de prova um dia antes do 
início dos treinos livres; 
 
h) Mesmo que tendo sua inscrição quitada, o piloto é reconhecido como participante da 
etapa após sua presença na secretaria de prova e firmamento dos devidos documentos, 
condições gerais, declaração de risco, termos de responsabilidade e etc. os quais 
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obrigatoriamente devem ser firmados antes da realização da vistoria técnica das motos e o 
ingresso do piloto a pista; 
 
i) A concessão dos boxes será realizada e decidida pela organização do evento, a fim de 
manter a organização e padronização do evento. 
 
j) Não haverá treino extra para nenhum piloto,a inscrição compreende os treinos livres, 

classificatórios, warm-up e corrida. Caso o piloto não consiga fazer nenhum treino 

classificatório, ele larga em último. SE houver mais de um piloto da mesma categoria sem 

cronometrado classificatório, fica obrigado a participar do warm-up para haver critério de 

alinhamento no grid. 

 

l) O cronograma será informado previamente nas nossas mídias sociais e secretaria de 

prova. A organização fará o máximo para que o mesmo seja rigorosamene cumprido. 

 
 

6- Briefing 
 

O briefing é obrigatório será feito todos os dias de evento sendo estabelecido por 

cronograma previamente informado. Deverão todos os pilotos preencher a ficha de 

presença, caso não aconteça será passível de multa de 20 segundos no grid de largada. 

 

7- Categorias 

 

Serão pontuadas as seguintes categorias e subcategorias: 

 

 Sport motoboy: Motocicletas até 160 cilindradas monocilíndricas ou bicilíndricas, 

com preparação livre. Obs: os pilotos desta categoria têm obrigatoriedade de 

equipamento mínimo de segurança, bem como calça e blusa longa de cordura, 

botas apropriadas, capacete e luva de couro. As demais categorias seguem com a 

obrigatoriedade padrão de macacão de couro: uma ou duas peças, bota, luva de 

couro e capacete. 

 

 250cc força livre: Motocicletas monocilíndricas ou bicilíndricas 250cc, com 
preparação livre, respeitando as obrigatoriedades dos ítens de segurança verificados 
na vistoria técnica. 
 

 300cc supersport: Motocicletas monocilíndricas ou bicilíndricas de 300cc até 
500cc, com preparação livre, respeitando as obrigatoriedades dos ítens de 
segurança verificados na vistoria técnica. 

 

 600cc ligth: Motocicletas com 3 ou 4 cilindros, com preparação livre, respeitando as 
obrigatoriedades dos ítens de segurança verificados na vistoria técnica e pilotos 
iniciantes. Obs: os 3 primeiros pilotos ranckeados na taça carioca não poderão 
correr na respectiva categoria, deverão concorrer na 600cc supersport, e também 
pilotos que tenham histórico de pódio em outros campeonatos (apuração será feita 
pela organização). 
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 600cc supersport: Motocicletas com 3 ou 4 cilindros até 650cc, com preparação 
livre, respeitando as obrigatoriedades dos ítens de segurança verificados na vistoria 
técnica. 

 

 1000 master: Motocicletas de 700cc até 1300cc com preparação livre, respeitando 
as obrigatoriedades dos ítens de segurança verificados na vistoria técnica e pilotos 
com 45 anos ou mais. 

 

 1000 superbike: Motocicletas de 700cc até 1200cc com preparação livre, 
respeitando as obrigatoriedades dos ítens de segurança verificados na vistoria 
técnica. 
 
 

8-  Vistoria de Segurança 

 

a) A VISTORIA DE SEGURANÇA nas motos é obrigatória e deverá ser realizada por 

categoria de acordo com o cronograma e anunciado pela diretoria de prova durante 

os treinos. 

b) A apresentação da motocicleta às vistorias de segurança que antecedem os treinos 

livres, oficiais (cronometrados) warm-up ou corrida é considerada como mais uma 

aceitação explícita do piloto e equipe ao Regulamento Esportivo e Técnico em vigor. 

c)  As motocicletas inscritas no campeonato devem estar de acordo com o regulamento 

técnico e obedecer às exigências e aos procedimentos a serem seguidos durante as 

vistorias técnicas. 

d) Todas as motocicletas devem estar com estado de conservação aptas sendo 

conferidos pela direção de prova e comissários os seguintes itens: 

● Pneus 

● Carenagens 

● Suportes de pedaleira 

● Punho 

● Guidão 

● Escapamento 

● Tampa de combustível 

● Tampa de líquido de arrefecimento 

 

e) As motocicletas com arrefecimento líquido deverão permanecer apenas com água, 

qualquer outro tipo de líquido que contiver aditivos óleos etc está terminantemente 

proibido o uso. 

f)  É permitido uso de moto reserva por piloto, para troca durante os intervalos de 

treinos, porém , deve ser avisado com 30 minutos de antecedência à diretoria de 

prova para ser realizada a colocação dos transponders e nova vistoria de segurança. 

 

g) Os pneus para todas as categorias ficam a critério do piloto, salvo que podendo 

passar por avaliação técnica da comissão de prova para liberação de entrada na 

pista. O critério de avaliação será o TWI do pneu, se não estiver visível é passível de 
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desclassificação do piloto. Sendo assim para alinhar, o piloto precisará de pneus 

com níveis aceitáveis pela vistoria de segurança. 

 

h) Os pneus de chuva são indispensáveis em caso de corrida declarada WET 

(molhada) pela diretoria de prova. As corridas não serão adiadas, o piloto é obrigado 

a estar com seus pneus de chuva para ajustar a moto e participar da prova pois a 

pontuação e o cronograma seguirão normalmente.  

 
 

9- Provas 

 

a) O resultado dos treinos classificatórios determinará a composição do grid de 

largada. Estar devidamente inscrito e participando dos treinos não garante a 

classificação para largar na bateria em questão de sua categoria. Cada bateria tem o 

limite máximo de 20 pilotos, contendo as categorias e subcategorias, caso exista um 

número superior de pilotos a esse, o treino classificatório servirá para inserir apenas 

os 20 primeiros para a corrida final, desclassificando os tempos do 21° em diante. 

 

b) Durante os treinos e provas é proibido parar na pista. Treinos de Largada somente 

são permitidos após o termino da Sessão de Warm-Up, fora do traçado e da linha 

rápida, somente nas retas anunciadas em briefing. 

 

c) Os pilotos não podem realizar mais de uma volta de aquecimento passando através 

do pit lane (box). Uma vez que saiam do box as motos devem seguir para o grid de 

largada. Haverá placas com o número de cada posição que serão colocadas no 

grampo de cada marca do grid. Reabastecimento é proibido no grid de largada. 

 

d) Placa de 1 minuto – ligar motor e liberar pista (saída dos auxiliares e retirada de 

quaisquer equipamentos de apoio). 30 segundos – antes da saída para a volta de 

aquecimento, todas as motos deverão estar funcionando e os pilotos prontos. O 

piloto que não ligar a moto deverá sair da formação de largada. O comissário dará a 

largada para a volta de aquecimento com uma bandeira verde. Realinhar no Grid 

após volta de apresentação: Após a volta de aquecimento, todos os pilotos deverão 

realinhar conforme sua posição no grid.  

 
e) Largada: Após 2 à 5 segundos a luz vermelha se apagará dando a largada. Caso 

não esteja disponível a luz vermelha, a largada será dada com a bandeira 

quadriculada, a qual é estendida em direção ao céu a 180° em relação ao chão, e 

baixada repentinamente dando a largada. Após as motos passarem pela saída do pit 

lane, o box se abrirá liberando as motos que ainda estiverem nos boxes. 

 

f) Ao sair do box, não será permitido cruzar a faixa dos boxes, sendo passível de 

punição. Assim como, durante qualquer treino ou prova, cruzar a faixa de entrada 

dos boxes.  
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g) A penalidade de DRIVE THROUGHT poderá ser aplicada em razão de queima de 

largada, queima de relargada, ultrapassagem em bandeira amarela e atitude 

antidesportiva. Tal punição consiste na passagem por dentro dos boxes em 

velocidade limite de 30km desde a faixa de entrada e desaceleração, até a faixa de 

saída e reaceleração. 

 

h) A pontuação será para cada prova como segue: 

 

1º  25 pontos 6º 10 pontos 11º  5 pontos 

2º  20 pontos 7º  9 pontos 12º  4 pontos 

3º  16 pontos 8º  8 pontos 13º  3 pontos 

4º  13 pontos 9º  7 pontos 14º  2 pontos 

5º  11 pontos 10º  6 pontos 15º 1 ponto 

 
i) Pontuação Pilotos Convidados: Pilotos que tenham sua inscrição aceita como 

convidados, subirão ao pódio, ganharão troféu, porém não receberão pontos, a fim 
de não atrapalhar a disputa dos pilotos inscritos anualmente ou que possuem uma 
frequência mais regular nas provas do calendário.  

 
j) A Presença dos primeiros 5 colocados na Coletiva de Imprensa/Entrevista é 

obrigatória após a prova. 
 

k) Qualquer reclamação/solicitação do piloto deverá ser dirigida a secretaria de prova 
com a tolerância de até 1h de posterior à prova.  

 
 

10-  Corrida Wet ou Dry  
 
Todas as corridas serão classificadas como wet (molhada) ou dry (seco).  

 

Corridas DRY: Significa que a corrida foi iniciada em pista seca. Podendo a Direção de 

Prova se necessário, caso as condições climáticas se alterem, colocando em risco a 

segurança dos pilotos, interromper a prova para troca de pneus e uma nova largada. 

Podendo este intervalo variar de 15 à 20 minutos, a critério da organização.  

 

Corridas WET: Significa que a corrida foi declarada e iniciada em pista molhada, não 

estando prevista nenhuma interrupção por acentuação ou aumento de chuvas já previstas 

ou em andamento. Ficando uma interrupção possível somente em caso de a pista 

apresentar falta de segurança, excesso de água e ineficiência de escoamento. Avaliação a 

critério do Diretor de Prova.  

Caso uma corrida seja interrompida por condições climáticas, a relargada será 

obrigatoriamente WET. 
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11- Interrupção de corrida e procedimento de Safety  

 

Se o Diretor de prova decide interromper uma corrida por questões climáticas ou por 

qualquer outra razão, este mostrará em todos os postos uma bandeira vermelha. Todos os 

pilotos devem se dirigir imediatamente, em baixa velocidade, para os boxes. 

O resultado será a volta anterior, ou seja, a volta na qual o líder e os demais pilotos 

tenham feito uma volta completa sem a bandeira vermelha. 

Caso o número de voltas seja inferior a 3 (três) voltas cronometradas a corrida poderá, a 

critério do diretor de prova, ser iniciada novamente com o número de voltas original e de 

acordo com o grid original. 

No caso do número de voltas completas ser maior ou igual a 3 (três) e menor que 2/3 

(dois terços) das voltas previstas, os pilotos relargarão para uma nova corrida descontando 

o número de voltas já completadas na corrida interrompida. 

 

Procedimento de SAFETY  

 

Em caso de acidente grave, a critério da direção de prova todos os postos de 

sinalização apresentarão a placa de Procedimento Safety (SAFE). Neste mesmo momento 

todos os postos também apresentarão a bandeira amarela flamulante. 

A partir deste momento o líder deverá desacelerar impondo um ritmo de no mínimo 

30 segundos mais lento que sua volta padrão. Os demais competidores deverão se agrupar 

em fila com distância segura entre uma moto e outra. Cabe ao líder provocar o 

agrupamento desacelerando até que as últimas motos se aproximem.  

As ultrapassagens ficam proibidas, assim como a exagerada desaceleração a fim de 

abertura de espaço à moto da frente para brusca reaceleração e frenagem também fica 

vetada.As motos devem manter suas posições de corrida. A ultrapassagem de retardatários 

no meio da formação é permitida. Durante o procedimento de SC é proibida a entrada nos 

boxes. 

É obrigatório que todos os pilotos se agrupem, se aproximando um dos outros 
formando um único grupo. Fica proibido parar a moto na pista seja por qual motivo for, 
sujeito a penalização de 30 (trinta) segundos no tempo total de prova. 

As motos devem permanecer nesta formação e ritmo até que a sinalização 
apresente os seguintes passos;  

1. Na volta que anteceder a relargada as bandeiras amarelas serão retiradas, 
permanecendo apenas as placas de SAFE. 

2. Neste momento a reaceleração ainda será proibida, devendo as motos continuarem 
agrupadas e na ordem de posição (responsabilidade do líder não reacelerar antes 
da marca de reaceleração, sujeito a penalização).  

3. A reaceleração será permitida somente após a passagem na linha de reaceleração, 
a qual é definida pela Direção de Prova em cada circuito conforme suas 
características, ficando o momento da reaceleração exclusivamente determinado 
pelo líder da prova, o qual definirá o ritmo e o momento.  

 
Uma vez que o líder reacelere, fica ele proibido de desacelerar para não potencializar as 

chances de colisão, ficando as ultrapassagens permitidas somente após a passagem pela 
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linha de chegada. Fica caracterizado como ultrapassagem, e dessa forma proibido, o eixo 
dianteiro de uma moto ultrapassar o eixo traseiro de outra.  
 

4. Neste momento será apresentada a bandeira verde no posto principal de sinalização 
(reta dos boxes), e as bandeiras amarelas e as placas SAFE terão sido retiradas.  

5. Durante este procedimento as voltas seguirão contando normalmente.  
 

12- Bandeiras 

 

VERDE  

Pista livre. Deve ser mostrada parada em todos os postos na primeira volta dos treinos, 

warm-ups e volta de apresentação. Deve ser apresentada parada no posto imediatamente 

após o acidente ou incidente que necessite o uso de bandeiras amarelas. Deve ser usada 

agitada na abertura do pit lane. Deve ser usada na largada da volta de warm-up. 

 

AMARELA  

Deve ser mostrada agitada indicando perigo à frente. Os pilotos devem reduzir a 

velocidade. Ultrapassagens são proibidas até o ponto onde a bandeira verde é mostrada. 

Infração a esta regra nos treinos incidirá em perda do tempo na volta da infração, infração 

durante as corridas incidirá em acréscimo a partir de 20 segundos no tempo total de prova 

ou perda do melhor tempo de volta, dependendo da atividade de pista. A reincidência no 

mesmo treino ou prova dobra a punição e assim consecutivamente.  

Em ambas as situações, caso o piloto devolva a posição imediatamente após perceber a 

infração, levantando o braço para indicar tal procedimento, as penalidades não serão 

aplicadas, a critério da direção de prova.  

Deve ser mostrada parada no posto anterior a bandeira agitada. Deve ser mostrada parada 

fixa no local exato dos postos de sinalização durante a inspeção do circuito. Deve ser 

mostrada agitada em todas as filas no caso de largada adiada Deve ser mostrada parada 

no pit lane indicando moto trafegando no pit.  

 

AMARELA COM LISTRAS VERMELHAS  

Deve ser mostrada parada indicando que naquele setor existe falta de aderência por chuva 

ou qualquer substância no piso.  

 

BANDEIRA AZUL  

Deve ser mostrada agitada indicando ao retardatário que os lideres irão ultrapassá-lo.  

 

BANDEIRA BRANCA  

Veículo médico na pista (ambulância e/ou medical car) reduza velocidade, ultrapassagem 

entre motos proibida. Mesmo critério da bandeira amarela. O veículo médico pode ser 

ultrapassado. Deve ser mostrada agitada no posto onde a ambulância se encontra e parada 

no posto anterior. Ultrapassagens permitidas somente após a ambulância.  

 

BANDEIRA QUADRICULADA BRANCA E PRETA  
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Deve ser mostrada agitada, ao nível da pista, indicando fim de treino ou prova. Infração a 

esta regra nos treinos incidirá em perda do tempo das 2 (duas) melhores voltas da sessão 

em questão quando da primeira ocorrência, já sua reincidência na mesma temporada 

incidirá em perda do tempo das 5 (cinco) melhores voltas da sessão em questão no mesmo 

treino, sua eventual terceira ocorrência na temporada incidira na perda de 5 (cinco) 

posições no grid de largada conquistado.  

 

BANDEIRA QUADRICULADA BRANCA E PRETA + AZUL  

Deve ser mostrada a quadriculada agitada e a azul parada indicando ao piloto que antecede 

ao líder da prova na volta final que este deve dar mais uma volta.  

 

BANDEIRA VERMELHA  

Deve ser mostrada agitada em todos os postos indicando interrupção de treino ou prova. 

Pilotos devem voltar lentamente para os boxes. Deve ser mostrada parada no final do pit 

lane indicando box fechado. Deve ser mostrada parada em frente ao grid indicando fim da 

volta de warm-up. Deve ser usada no carro de direção de prova fechando a pista.  

 

BANDEIRA PRETA  

Deve ser mostrada em todos os postos parada com o número da moto indicando 

desclassificação.  

 

BANDEIRA PRETA COM BOLA LARANJA  

Deve ser mostrada parada juntamente com o número do piloto indicando problemas 

mecânicos na moto determinando parada imediata nos boxes. Infração a esta regra 

acarretará a desclassificação.  

 

SHOW DE BANDEIRAS  

Deve ser mostrado ao termino de uma corrida, ou treino, ao qual a direção de prova julgue 

necessário a fim de indicar o término definitivo da atividade. Show de bandeiras é o 

flamulamento de várias bandeiras com sinais conflitantes em um mesmo posto de 

sinalização. 

 

 

 

 

Diretoria de Prova L-Box, 2020. 


