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Copa Sul Bahia de Cross Country 

Regulamento 2013 
Este documento descreve o conjunto de regras que regulamentam a Copa Sul Bahia de 

Cross Country que acontece em diversas cidades do Sul da Bahia e redondezas. Estas 

provas são realizadas com motocicletas off-road nacional e importada e a pista com 

características o mais próximo da geografia do terreno, podendo-se utilizar pista off-

road para a prática do Cross Country.  

 

Da associação  

 

ART.01 – A Associação Sul Bahia de Motociclismo é a entidade que coordena e 

supervisiona a Copa Sul Baiana de Cross Country. Tendo essa o poder de deferir ou 

indeferir sobre todos os temos de sua responsabilidade.  

 

Das inscrições  

 

ART.02 – As inscrições devem ser feitas antes da prova correspondente a categoria do 

piloto, no local do evento, pré-determinado pela Associação Sul Baiana de 

Motociclismo.  

 

ART.03 – Os pilotos devem, ao chegar no local do evento, assinar um termo de 

responsabilidade, isentando a Associação Sul Bahia de Motociclismo de qualquer 

acidente de quaisquer responsabilidades por danos, de quaisquer espécies ao próprio 

piloto ou a terceiros, antes, durante e após a prova.  

 

ART.04 – Ao assinarem o termo de responsabilidade, os pilotos eximem a Associação 

Sul Bahia de Motociclismo, os organizadores, os promotores e patrocinadores da prova, 

de toda e qualquer espécie de responsabilidade por danos que venham a causar a 

terceiros e ou a si próprios, antes, durante e após o desenrolar da competição.  

 

ART.05 – Ao assinarem o termo de responsabilidade, o piloto está de acordo com o 

regulamento da Copa Sul Bahia de Cross Country.  

 

ART.06 – Os pilotos menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar um Termo de 

Responsabilidade assinado por genitor ou responsável. 

  

Das responsabilidades  

 

ART.07 – Os pilotos deverão, nas competições, se apresentar no mais alto espírito 

desportivo para com os demais concorrentes, em todos os momentos da pré-prova, 

prova e pós-prova. Respeitar todas as regras deste documento, bem como o regulamento 

do Código Nacional de Trânsito. O piloto tem a total responsabilidade sobre o próprio 

documento e da documentação da sua motocicleta.  

 

Da prova  

 

ART.08 – As Regras Gerais: ASBM – Associação Sul Bahia de Motociclismo  

§1. A comissão julgadora será nomeada por dirigentes da Associação Sul Bahia de 

Motociclismo.  

§2. Não é permitido expectadores nas pistas.  



§3. Ao trafegar fora das pistas o piloto deve conduzir sua motocicleta em velocidade 

reduzida. A utilização do capacete é obrigatória quando em condução da sua 

motocicleta. Assim como bota e outros equipamentos de segurança exigidos pela 

ASBM. 

§4. Antes de circular em qualquer área do evento os pilotos deverão estar oficialmente 

inscritos na prova.  

§5. O piloto não poderá andar em sentindo contrário ao da prova.  

 

ART.9 – Os pilotos serão enquadrados nas categorias descritas abaixo: 

  

1. Categoria Iniciante: Pilotos que pela primeira vez estão participando de 

competições de motociclismo fora de estrada. Motos de qualquer cilindradas. 

2. Categoria Nacional 125 (Experimental): São motos de fabricação nacional até 125 

cilindradas. 

3. Categoria Nacional 200: São motos de fabricação nacional até 200 cilindradas.  

4. Categoria Nacional 230 A: São motos de fabricação nacional até 230 cilindradas. 

Pilotos experientes. 

5. Categoria Nacional 230 B: São motos de fabricação nacional até 230 cilindradas. 

Pilotos iniciantes.  

6. Categoria Nacional 250: Motocicletas nacionais de 250 cilindradas ou superiores.  

7. Categoria Over 40 (Experimental): Pilotos que fazem 40 anos ou superior de 1 de 

janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015. Motocicletas nacionais ou importadas de 

qualquer cilindrada.  

8. Categoria Força Livre: Motocicletas nacionais ou importadas de qualquer 

cilindrada.  

 

Obs: Categorias Experimentais: São categorias que não tem o status de oficial, mas 

que fazem parte do campeonato até atingirem uma quantidade de pilotos suficientes e 

constates para torna-se oficial. A avaliação sempre será realizada no final do 

campeonato por uma comissão julgadora da Associação Sul Bahia de Motociclismo. As 

obrigações do item “Das inscrições” serão respeitadas. Será cobrada uma taxa para 

quem desejar o seu troféu. 

 

Parágrafo único - O critério para a participação do piloto ou não para as categorias 

Iniciante, 230 A e 230 B será analisado e decidido por uma comissão.  

 

ART.10 – As largadas das provas obedecerão as seguintes sequências: Categoria 

Iniciante, Categoria Nacional 125, Categoria Nacional 200, Categoria Nacional 230 A, 

Categoria Nacional 230 B, Categoria Over 40, Categoria Nacional 250, Categoria Força 

Livre. A comissão julgadora poderá mudar as sequências originais das provas com 

argumento justificado antes das provas. 



ART.11 – Mesmo participando de mais de uma categoria o piloto só pontuará em uma 

no campeonato. O piloto poderá mudar de categoria, entretanto, perderá os pontos da 

categoria anterior.  

 

ART.12 – Os números de identificação para as motocicletas são de escolha do piloto 

indicado por ordem de solicitação por escrito. O piloto, até a vigésima colocação, 

poderá solicitar o número da sua classificação do ano do campeonato anterior da sua 

categoria.  

 

12.1. Os números de 1 a 5 não poderá ser usado por qualquer outro piloto que 

não tenha conquistado seu resultado no ano anterior.  

 

12.2. Todas as motocicletas deverão estar devidamente numeradas nas placas 

laterais e no number-plate.  

 

ART.13 – Os pilotos não poderão levar combustível para os locais fora dos seus boxes. 

Exceto, o que já está no tanque da moto.  

 

ART.14 – Todas as motocicletas deverão estar devidamente equipadas com um botão 

corta corrente.  

 

ART.15 – Os equipamentos de segurança do piloto são inteira responsabilidade do 

próprio condutor da moto.  

 

ART.16 – A ordem de alinhamento no GATE será baseada na ordem de chegada dos 

pilotos no local de largada.  

 

ART.17 – A distância do circuito dependerá do diretor de prova e da comissão de 

prova.  

 

ART.18 – A prova terá a duração de 25 minutos mais uma volta. Nas categorias 

Experimentais a duração será de 15 minutos mais uma volta.  

 

ART.19 – A pista do evento poderá incluir trechos de trilhas, pedras, areia, barro, lama, 

morros, subidas, decidas, mata e incluir obstáculos como saltos e costelas do motocross, 

trocos, pneus, manilhas e outros previamente colocados por uma comissão técnica.  

 

ART.20 – Os saltos utilizados no cross country são de ângulos menores que 30º 

impulsionando o piloto para frente e não para cima. O ângulo dos saltos pode ser 

modificado de acordo com a direção de pista.  

 

ART.21 – Se por algum motivo o piloto tangenciar para fora da pista, este deverá voltar 

no mesmo ponto onde saiu.  

 

ART.22 – A pontuação dos pilotos será realizada nas classificações abaixo descritas:  

1° lugar – 25 pontos; 2° lugar – 22 pontos; 3° lugar – 20 pontos; 4° lugar – 18 pontos; 

5° lugar – 16 pontos; 6° lugar – 15 pontos; 7° lugar – 14 pontos; 8° lugar – 13 pontos; 

9° lugar – 12 pontos; 10°lugar – 11 pontos; 11°lugar – 10 pontos; 12°lugar – 9 pontos; 

13°lugar – 8 pontos; 14°lugar – 7 pontos; 15°lugar – 6 pontos; 16°lugar – 5 pontos; 



17°lugar – 4 pontos; 18°lugar – 3 pontos; 19°lugar – 2 pontos; 20°lugar – 1 ponto. Os 

pilotos acima da vigésima classificação não pontuarão no campeonato. 

 

ART.23 – O piloto, para obter uma pontuação na prova, deverá completar no mínimo 

50% da prova.  

 

ART.24 – O campeão de cada categoria será anunciado no final do campeonato, será 

proclamado campeão o piloto que alcançar maior pontuação na sua categoria. Caso haja 

pilotos com a mesma quantidade de pontos será declarado empate.  

 

ART.25 – Na Categoria Iniciante, o campeão e vice-campeão tornarão pilotos das suas 

categorias oficiais no ano seguinte.  

 

ART.26 – A premiação (em espécie) é concedida para os três primeiros pilotos de cada 

categoria. Os troféus serão oferecidos aos 5 primeiros pilotos de cada categoria.  

 

ART.27 – O diretor de prova poderá paralisar uma prova antes do seu termino oficial. 

Caso isto aconteça, o diretor de prova apresentará uma justificativa aos pilotos e haverá 

uma nova largada, exceto, se a prova não atingir 50% do seu tempo decorrido.  

 

ART.28 – As bandeiras terão o significado abaixo descritos:  

 

1. Bandeira vermelha agitada: prova interrompida, todos os pilotos devem se dirigir aos 

boxes em baixa velocidade.  

2. Bandeira amarela fixa: dirigir a baixa velocidade, atenção, perigo à frente.  

3. Bandeira amarela agitada: perigo à frente, não é permitido a ultrapassagem.  

4. Bandeira azul: reduza a velocidade para permitir a ultrapassagem.  

5. Bandeira verde: pista livre, prepare-se para a largada.  

6. Bandeira preta: desclassificação, o piloto deve imediatamente dirigir-se ao boxe.  

7. Bandeira xadrez (quadriculada, preta e branca) agitada: fim de prova.  

 

ART.28 – Quando acionada a bandeira xadrez, após o primeiro colocado cruzar a linha 

de chegada, todos os outros pilotos que cruzarem a linha de chegada finalizará sua 

corrida.  

 

ART.29 – Qualquer ação anti-desportiva será analisada e repreendida de acordo com 

uma interpretação da comissão julgadora. O piloto que cometer essa atitude será 

devidamente enquadrado nas penalidades de acordo com as resoluções dos 

responsáveis.  

 

ART.30 – Qualquer protesto que for levado à comissão julgadora deverá ser por escrito 

em um formulário pré-formatado emitido no local de inscrição em até 40 minutos após 

o término da prova. Para cada protesto será cobrado uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta 

reais).  
 

ART.31 – Ao término de todas as corridas os sete primeiros colocados deverão se 

dirigir ao local do pódio imediatamente. Caso haja um descumprimento deste artigo, o 

piloto poderá perder parcialmente ou totalmente os pontos da sua classificação.  

 



ART.32 – O piloto ou membro da equipe que desacatar qualquer membro da 

organização, comissão julgadora, direção de prova, fiscais, autoridades de prova ou 

qualquer outro membro ligado diretamente á Associação Sul Bahia de Motociclismo 

sofrerão penalizações. Podendo este ser afastado, desclassificado ou banido do 

campeonato.  

 

ART.33 – Os casos não descritos neste documento serão analisados por uma comissão 

julgadora e serão tomadas as devidas providências.  

 

 


