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Racing Festival 
Regulamento Desportivo 

Motocicletas 
 

ART. 01  

A RM Racing Events, é a realizadora do Racing Festival e elabora o presente regulamento, 
entrando em vigor imediatamente a partir de sua publicação e divulgação.  
 

ART. 02  PRAZO 
O presente regulamento é válido para todo o ano de 2011, e quaisquer modificações só poderão 
acontecer através de adendo. 
 

ART. 03  ORGANIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO 
A) O Campeonato será realizado em etapas nos autódromos pré selecionados com duas baterias 
para a categoria 600 Hornet e com uma bateria para a categoria CB 300. 
B) A Organização se reserva ao direito de adiar, suspender e alterar horários e circuitos. 
C) Se por qualquer motivo de força maior ou de segurança a etapa ou bateria não se realizar, os 
organizadores não serão responsáveis perante os participantes, nem serão obrigados a nenhum 
tipo de indenização, estando à mesma automaticamente cancelada. 
 

ART. 04  AUTORIDADES DA PROVA 
São: o Júri, o Diretor de Prova e o Comissário Técnico. Seus nomes deverão constar no 
Regulamento Suplementar de cada Prova. 
 

ART. 05  INSCRIÇÕES 
A) As inscrições deverão ser feitas antecipadamente até a QUARTA-FEIRA que antecede a prova, 
através do site www.racingfestival.com.br.  
B) Para os pilotos menores de 18 anos, é obrigatória, a apresentação de autorização dos pais ou 
responsáveis, com firma reconhecida (original). A idade mínima para participação da categoria 
Hornet de 16 anos de idade, em 01 de janeiro de 2011. A idade mínima para participação da 
categoria CB300R de 14 anos de idade, em 01 de janeiro de 2011. 
 
C) Para cada equipe caberão 06 credenciais, sendo uma de piloto, duas de grid, duas de box e  
um credenciamento de estacionamento. Perante a organização, as credenciais serão de 
responsabilidade do piloto, bem como todos os atos praticados pelos portadores das mesmas. 
D) A critério da organização do evento é possível a participação de pilotos convidados em provas 
do campeonato. 
E) É obrigatória a apresentação de exame médico de aptidão, para prática de esportes na primeira 
participação no campeonato. 
 

 ART. 06  TREINOS E VISTORIA TÉCNICA 
A) A VISTORIA TÉCNICA é obrigatória. 
A apresentação da motocicleta as vistorias técnicas que antecedem os treinos livres, 
oficiais (classificatórios) ou corrida é considerada como a aceitação explicita do piloto e ou 
equipe do Regulamento Esportivo e Técnico em vigor. 
As vistorias poderão ser realizadas a cada dia do evento antes da entrada na pista tanto para 
treinos livres como para treinos oficiais classificatórios. Estas vistorias terão caráter de segurança. 
Não é autorizado o uso de macacão de 02 partes.  
Somente uma motocicleta será vistoriada por piloto. 
A motocicleta deverá ser apresentada para a vistoria técnica limpa e completa em conformidade 
com regulamento da referida categoria. 

http://www.racingfestival.com.br/
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A motocicleta somente entrará na pista com o transponder devidamente instalado o qual só será 
instalado depois da motocicleta ser vistoriada e aprovada na Vistoria Técnica de segurança. 
O transponder só poderá ser retirado da motocicleta, na área de vistoria técnica, por integrantes da 
cronometragem. 
A reincidência, na não aprovação, por um mesmo item, em duas vistorias técnicas de segurança 
seguidas, numa mesma etapa, excluirá a referida motocicleta desta etapa. 
B) TREINOS LIVRES: os organizadores promoverão treinos livres, para a participação nestes 
treinos é obrigatório que os pilotos estejam inscritos no evento e com a motocicleta devidamente 
vistoriada. 
C) TREINO CLASSIFICATÓRIO: o treino classificatório para composição do grid de largada deverá 
ser realizado com duração máxima de 20 minutos. É obrigatório que o piloto dê pelo menos uma 
volta completa para ser classificado. O piloto que não atingir o tempo mínimo de 115% do tempo 
da pole position de sua categoria poderá ser excluído do Grid de largada. 
D) A organização se reserva ao direito de vistoriar as motos, a qualquer momento, no decorrer de 
cada etapa. Caso o piloto ou equipe recuse submeter sua motocicleta à uma Vistoria Técnica será 
desclassificado da etapa em questão.. 

 
ART. 07 GRID DE LARGADA 
A formação do Grid será determinada pelo melhor tempo de cada piloto durante o treino 
classificatório. O Grid será formado da seguinte forma: 4x4x4... Ou definido pelo diretor de prova. 
Não é permitido o abastecimento de combustível e ou lubrificantes no grid de largada. É permitida 
a substituição dos pneus da motocicleta no grid de largada ate a placa de 03 minutos. Um piloto 
que não tenha tempo valido em seu treino classificatório poderá ser colocado na ultima posição do 
grid a critério do júri de prova. 
 

ART. 08 PROVAS 
A duração de cada prova será indicada baseada em critério de kilometragem e tempo de prova. 
 

ART. 09  PROCEDIMENTOS DE LARGADA. 
10 minutos antes da volta de aquecimento, os Boxes serão abertos durante 3 minutos e os pilotos 
deverão se dirigir diretamente para o Grid. 
07 minutos antes da volta de aquecimento, fecham-se os “Boxes”. 
Os pilotos que não saírem dos boxes até o fechamento, poderão levar a moto para o Grid 
empurrando-a. 
Placa de 5 minutos -  O piloto que ainda não se posicionou no Grid, após a placa de 5’, deverá 
sair dos Boxes para fazer a volta de aquecimento, depois que a última moto do Grid passar pela 
saída dos Boxes. Estes serão abertos durante 30’’ para os pilotos poderem se juntar ao Grid. Em 
seguida, os boxes serão fechados até a largada da Prova. 
No Grid, até a placa de 3’, os pilotos poderão receber assistência de no máximo 2 pessoas, mais 

uma promotora. 
Placa de 3 minutos - Todas as pessoas deverão sair do Grid, ficando autorizado, apenas um 
mecânico para ajudar a ligar o motor. 
Placa de 1 minuto - ligar motor. 
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 largada para não 
atrapalhar. 
O comissário dá a largada para a volta de aquecimento com uma bandeira verde. 
Após a volta de aquecimento, todos os pilotos deverão se realinhar conforme posição 4x4x4... O 
comissário de largada, com bandeira vermelha, passa na frente do Grid conferindo se todos estão 
prontos. No final do Grid, o comissário, com bandeira verde, passará para avisar que todos estão 
prontos. Neste momento, o comissário da bandeira vermelha, estará posicionado do lado de fora 
da pista e será ligada a luz vermelha. Com 2 a 5 segundos, a luz vermelha se apagará, dando a 
largada. 
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Os pilotos que chegarem ao Grid, depois do carro da direção da prova (Medical Car), deverão 
largar da última linha do grid, perdendo a sua posição original. 

 
ART. 10  PONTUAÇÃO 
A)Para obter classificação o piloto deverá: 
Completar o mínimo de 50% de voltas realizadas pelo vencedor. (Caso o número não seja inteiro, 
arredondar para o número imediatamente superior). 
Receber a bandeira de chegada até 5 minutos depois da chegada do vencedor, segundo a 
cronometragem oficial. 
 
B) A pontuação para cada prova será como segue: 
 
01º Lugar - 25 Pts 06º Lugar - 15 Pts 11º Lugar - 10 Pts 16° Lugar – 05 Pts 
02º Lugar - 22 Pts 07º Lugar - 14 Pts 12º Lugar - 09 Pts 17° Lugar – 04 Pts 
03º Lugar - 20 Pts 08º Lugar - 13 Pts 13º Lugar - 08 Pts 18° Lugar – 03 Pts 
04º Lugar - 18 Pts 09º Lugar - 12 Pts 14º Lugar - 07 Pts 19° Lugar – 02 Pts 
05º Lugar - 16 Pts 10º Lugar - 11 Pts 15º Lugar - 06 Pts 20° Lugar – 01 Pto 
 

ART. 11  CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO 
Todos os resultados das provas organizadas serão levados em consideração para o 
estabelecimento da classificação final de pilotos. Em caso de empate, no final do campeonato, o 
desempate será como segue, por ordem de prioridade: 

A) maior número de vitórias. 
B) melhor posição na última bateria do campeonato. 

 

ART. 12   DISCIPLINAR 
 Conforme código disciplinar, o Júri poderá tomar decisões sobre as infrações e punir, 
imediatamente, o Piloto, durante a etapa do Campeonato. 
As punições possíveis são: 
Advertência. 
Multa de até R$ 2500,00. 
Penalidades de tempo ou pontos. 
Exclusão da etapa. 
Suspensão do campeonato não superior a 30 dias. 
Encaminhar solicitação de punição maior à Comissão Disciplinar. 
Abaixo, exemplos de punições: 
Não respeitar a sinalização:  
Em caso de ultrapassagem em pista, sob bandeira amarela, o piloto terá que cumprir uma 
penalidade de “stop and go” de 5 segundos: será mostrada uma placa com o número do piloto e a 
palavra “STOP”, por um máximo de três voltas.Se o piloto não cumprir a penalidade, será 
desclassificado da etapa. Em caso de não haver tempo para o cumprimento da penalidade, o piloto 
terá 30 segundos acrescentados a seu tempo de prova e será reclassificado, de acordo com seu 
novo tempo total.  
Não atender a um pedido de comissário ou autoridade: - 1º -  Advertência. 
Ultrapassar a velocidade permitida nos Boxes ou acessos; - 1º -  Advertência. 
Queimar largada: “Stop and GO” (entrar nos boxes, parar 5 segundos e sair). Após 3 passagens 
sem efetuar o "Stop and GO", será mostrada a Bandeira Preta. 
A reincidência levará a Exclusão automática da Etapa. 
Não respeitar regulamentos do Campeonato: - Exclusão da Etapa. 
O piloto que for desclassificado pela segunda vez, por problemas técnicos, será suspenso 
automaticamente da próxima etapa. 

 
ART. 13  PROTESTO, RECLAMAÇÕES e RECURSOS. 
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A) Os protestos contra pilotos, motocicletas e atitude antidesportiva deverão ser feitos por escrito, 
pelo piloto e protocolado na secretaria da prova, até 30 min. após o encerramento da 
cronometragem, no respectivo treino ou corrida. Pilotos não classificados na etapa não poderão 
impetrar protestos técnicos nesta etapa do campeonato. 
B) Protestos contra resultados deverão ser feitos por escrito, pelo piloto e entregues na secretaria 
da Prova até 30 minutos após a divulgação do resultado final. 
C) Todos os protestos devem ser ESPECÍFICOS POR ITEM e acompanhados de uma taxa de R$ 
1000,00 (Hum mil reais). 
D) Os protestos serão avaliados pelo Júri da Prova; no caso de procedência, o valor será 
reembolsado ao reclamante, caso contrário, reverterá a favor da organização. No caso de 
reclamação técnica, 50% irá para a equipe da moto reclamada. A motocicleta do protestante, 
também, será vistoriada, no mesmo item da do protestado. 
E) Não cabem protestos contra decisões das autoridades da prova. 

 
ART. 14  MOTOCICLETAS  
600cc 4T - Motos HONDA modelo HORNET injetada sem ABS, vendidas especialmente para 
o campeonato. 
300cc 4T – Motos HONDA modelo CB 300 injetadas sem ABS, vendidas especialmente para 
o campeonato. 
É obrigatório o uso de 01 (um) adesivo HONDA de cada lado da quilha da motocicleta, 
fornecido pela organização. A logomarca da asa HONDA no tanque de combustível da 
motocicleta deve ser mantida mesmo em caso de pintura da motocicleta. 
Os únicos pneus homologados para o Racing Festival são os da marca Pirelli, DOT na 
medida original do modelo da motocicleta. É obrigatória a utilização de 02 (dois) adesivos 
da Pirelli fornecidos pela organização, nas bengalas dianteiras das motocicletas em local 
determinado.  
O combustível ser,a fornecido pela organização em quantidade predeterminada por etapa. E 
obrigatório a utilização de 01 (um) adesivo da SHELL fornecido pela organização no pára-
lama dianteiro da motocicleta em local determinado. 
As únicas coroas homologadas para o Racing Festival são as da marca Riffel, fornecidas em 
kit junto a motocicleta. É obrigatória a utilização de 02 (dois) adesivos da Riffel fornecidos 
pela organização, na balança traseira das motocicletas em local determinado. 
Para efeito de identificação, as motocicletas, tanto nos treinos oficiais como nas provas, deverão 
possuir o número em três espaços: dianteiro e laterais (direita/esquerda). É obrigatório que, o 
número dianteiro, se não colocado no centro, deverá ser colocado voltado para o lado da torre de 
cronometragem. 
A numeração deverá ser reservada junto a organização do evento.  
As cores de fundo e os numerais têm a suas cores liberadas desde que sejam contrastantes e 
legíveis a distancia.  

 

 

 

 

Racing Festival 
Categoria Supersport 600 
Honda CB 600 F Hornet 
Especificações Técnicas 

 
As motocicletas admitidas no Racing Festival serão do modelo Honda CB 600 F Hornet, vendidas 
especificamente para o campeonato do ano de 2011, obrigatoriamente devem preencher todos os 
requisitos obrigatórios deste regulamento. 
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As alterações e modificações permitidas para esta motocicleta são obrigatoriamente regidas e 
limitadas por este regulamento, objetivando um máximo de uniformidade e padronização da 
mesma. 
 
A aparência da motocicleta pronta para competição obrigatoriamente deve ser o mais próximo 
possível ao modelo original disponível e comercializado ao publico salvo alterações e modificações 
previstas e autorizadas neste regulamento.  
 
È obrigatório que pilotos e equipes disponibilizem as motocicletas prontas em configuração 
de corrida conforme especificado neste regulamento em no maximo até 40 minutos antes do 
horário das aberturas de boxes para que as vistorias técnicas possam ser realizadas pelos 
comissários técnicos nos boxes das referidas equipes e pilotos, caso não haja esta 
disponibilidade as referidas motocicletas deverão se deslocar á área da vistoria Técnica 
para a execução da referida vistoria antes da entrada em pista. 
 
Todos os itens não mencionados e não descritos neste regulamento, obrigatoriamente terão de ser 
mantidos originais conforme produzidos e homologados pelo fabricante sem qualquer tipo de 
alteração, modificação ou substituição. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CATEGORIA HONDA HORNET 
 
Aberta exclusivamente para motocicletas da marca Honda modelo CB 600 F Hornet sem 
sistema ABS. 
 
1. Telemetria: 
a) Não é permitido a instalação e uso de equipamentos de telemetria nas motocicletas. 
b) Informações não poderão ser transmitidas da ou para a motocicleta enquanto em movimento. 
 
2. Peso mínimo: 
a) As motocicletas poderão ser destinadas para inspeção de peso a qualquer momento durante o 

evento. As motocicletas escolhidas para este fim serão pesadas na exata condição em que se 
encontrarem. 

b) É permitido ás equipes o uso de pesos lastro para que a motocicleta atinja o peso 
mínimo obrigatório estipulado e constante neste Artigo do regulamento. 

c) A fixação do ou dos pesos lastros obrigatoriamente serão fixados ao chassi por 
parafusos e com freno de arame como segurança. O local de instalação e fixação dos 
referidos pesos lastro fica a critério das equipes posteriormente aprovadas pelos 
comissários técnicos quando das vistorias. 

d) Não é permitido acrescentar e ou adicionar às motocicletas, água, óleo, gasolina ou qualquer 
outro artefato enquanto, ou antes, da pesagem. 

e) Na pesagem, após a corrida quando em parque fechado, obrigatoriamente, o peso não 
poderá ser inferior a 165 Kg. 

 
3. Sistema elétrico: 
a) É obrigatório o uso da fiação elétrica original homologada pelo fabricante da motocicleta e em 

hipótese alguma é permitida qualquer alteração, reposicionamento de conectores, cortes e ou 
emendas, somente poderão ser desconectadas tomadas e conectores previstos e autorizados 
por este regulamento. 

b) Todo e qualquer componente elétrico e ou eletrônico obrigatoriamente e em hipótese 
alguma poderá ser reposicionado fora de seu local original conforme homologado pelo 
fabricante da referida motocicleta. 

c) O motor de partida é, obrigatoriamente, mantido e deverá funcionar sempre que solicitado seu 
acionamento, inclusive após a corrida enquanto a motocicleta permanecer em parque fechado, 
após o término do treino oficial cronometrado ou da prova. 

d) O circuito de carga (magneto, estator do alternador, regulador / retificador de voltagem e 
bateria), obrigatoriamente, deve ser mantido inalterado conforme originalmente 
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homologados pelo fabricante da referida motocicleta. Os valores de capacidade de 
carga e resistência das referidas bobinas obrigatoriamente devem ser mantidas e 
permanecer conforme especificado no manual técnico da referida motocicleta. Este 
circuito não poderá ser acrescido de qualquer dispositivo ou interrompido, devendo ser 
mantido ligado e permanecer funcionando, sempre que o motor estiver em funcionando. 

e) Os piscas, buzina, lanterna traseira e suporte, comando de luzes, interruptores de freio, 
interruptor da embreagem, interruptor do cavalete lateral e peças correlatas a estes itens, 
obrigatoriamente, devem ser desligados e retirados. 

f) É obrigatório que a chave de ignição original seja mantida em seu local de origem e que sua 
função (liga desliga geral) seja mantida funcionando na integra. 

g) A bateria é de uso obrigatório e seu local de instalação deverá ser mantido o original, porém a 
marca da bateria é de livre escolha, desde que do tipo selada, (sem manutenção) e com as 
mesmas especificações do modelo homologado para a motocicleta. 

 
4. Corta motor: 
a) O interruptor do corta motor é obrigatório e deve estar instalado no guidão, no lado interno da 

manopla direita ou esquerda de modo a poder ser acionado, sem que as mãos sejam retiradas 
das manoplas.  

 
5. Guidão / Direção: 
a) O guidão pode ser substituído por outro porém, obrigatoriamente, devera ser peça de 

marca adquirida no comercio de motopeças, seu diâmetro deverá ser o mesmo do 
original e obrigatoriamente, deverá ser composto de peça única sem qualquer 
articulação regulável. Sua fixação deverá ser exclusivamente no suporte original na 
mesa superior da direção da motocicleta. É proibido o uso de guidão tipo morcego. 

b) O guidão terá, obrigatoriamente, o comprimento mínimo de 450 mm e o Maximo de 600 mm, 
medido entre suas duas extremidades. 

c) As extremidades do guidão obrigatoriamente devem terminar em peças de formato cilíndrico 
com o comprimento mínimo de 20 mm com as extremidades com o formato semi esférico em 
alumínio, nylon ou teflon obrigatoriamente, fixadas firmemente ás duas extremidades do 
guidão. 

d) Obrigatoriamente, todos os componentes fixos ao sistema de direção terão que ter seu 
funcionamento livre, sem qualquer tipo de obstrução e ou interferência de outros componentes, 
sendo seu movimento, exclusivamente, limitado pelos dois batentes da direção. 

e) A mesa superior e a inferior da direção, obrigatoriamente, permanecem as originais, sem 
qualquer alteração. 

f) Não são permitidos qualquer outro tipo de conserto e ou recuperação do guidão. 
 
6. Acelerador e Manetes (freio e embreagem): 
a) As manetes (embreagem, freio) são de livre escolha, porém é obrigatório que as suas 

extremidades terminem em forma de esfera com Ø 16mm de diâmetro porem, as referidas 
extremidades em formato esférico podem ser achatadas, mas suas extremidades 
obrigatoriamente devem ser mantidas com formato arredondado com espessura mínima de 14 
mm. As referidas extremidades arredondadas obrigatoriamente devem ser parte integral das 
manetes.  

b) O suporte da manete de embreagem e referidas manetes podem ser substituídas por outras 
não originais, porem o suporte e sua referida manete devem ser peças casadas entre si e os 
referidos suportes devem poder ser substituídas, sem a necessidade da retirada das 
manoplas. 

c) Não é permitido o uso de manetes quebradas, serradas empenadas ou emendadas. 
d) O acelerador pode ser substituído por outro do tipo rápido. 
e) É obrigatório que o punho do acelerador tenha o seu retorno livre e garantido. 
 
7. Suportes de pedaleiras, pedaleiras e pedais de câmbio e freio: 
a) As pedaleiras, suportes das pedaleiras e pedais de freio e câmbio são de livre escolha porém, 

obrigatoriamente, deverá ser peça de marca adquirida no comércio de motopeças. 
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b) Os suportes das pedaleiras obrigatoriamente são fixadas no mesmo local das pedaleiras 
originais da motocicleta. 

 
8. Rodas e aros: 
a) Os aros das rodas originais, homologadas pelo fabricante do referido modelo, não poderão 

sofrer qualquer alteração e ou modificação ou serem substituídas por outras similares não 
originais. 

b) Os eixos das rodas traseira e dianteira, obrigatoriamente, permanecem originais, conforme 
homologado pelo fabricante do referido modelo. 

c) As porcas dos eixos das rodas dianteira e traseira, obrigatoriamente, terão de estar travadas 
por meio de contrapinos ou pelo uso de porcas autotravantes. 

d) Os pesos de balanceamento das rodas são livres, porém, caso não sejam suprimidos, devem 
estar devidamente fixados (colados) com segurança.  

e) Os rolamentos retentores e guarda-pós dos eixos das rodas são de livre escolha, desde que 
mantidas suas dimensões e especificações originais. 

f) O dispositivo acionador de velocímetro pode ser desativado ou retirado.   
 
9. Sistema de refrigeração do motor: 
a) O radiador, obrigatoriamente, permanece original, não podendo sofrer qualquer tipo de 

alteração ou substituição e ou reposicionamento. 
b) O dispositivo de ventilação forçada (ventilador) pode ser retirado, assim como a tela de 

proteção e peças de acabamento correlatas. 
c) O termostato, assim como o interruptor térmico de acionamento do ventilador pode ser retirado 

do sistema de refrigeração. 
d) Obrigatoriamente só está autorizado o uso exclusivo de água (H²O) sem qualquer aditivo no 

sistema de refrigerarão do motor. Em casos extremos de temperatura, o Diretor de prova pode 
autorizar o uso de uma mistura de álcool etílico à água do sistema de refrigeração. 

e) O uso do reservatório expansor é obrigatório podendo ser reposicionado e ou substituído 
desde que sua capacidade seja igual ou superior ao original do referido modelo. 

f) O tubo de respiro do reservatório expansor deve terminar no fundo da quilha da carenagem, 
área destinada para conter possíveis vazamentos de óleos e fluidos da motor. 

g) Todas as conexões das mangueiras do sistema de refrigeração, obrigatoriamente, devem ser 
fixadas com abraçadeiras metálicas. 

 
10. Transmissão secundária (coroa / corrente / pinhão): 
a) O conjunto da transmissão final (corrente coroa e pinhão) é livre. O passo da transmissão 

original pode ser substituídos exclusivamente para o passo de 520. 
b) È obrigatório o uso das coroas da marca Riffel fornecidas junto à motocicleta. 
c) Não é permitido o uso de soldas nas coroas de transmissão. 
d) É proibido o uso de porcas ou parafusos de alumínio para fixação da coroa.  
e) Não é permitido retirar ou anular os coxins do conjunto do flange (suporte da coroa) de 

transmissão da roda traseira. 
e) O uso do protetor da corrente da transmissão é obrigatório porem pode ser reposicionado de 

modo a abrigar a corrente de transmissão com os diferentes tamanhos das coroas da 
transmissão. A tampa do pinhão da transmissão secundaria é obrigatoriamente mantida. 

f) É obrigatório o uso de protetor fixado à balança posicionado de modo a cobrir a entrada da 
corrente de transmissão nos dentes da coroa da transmissão final de modo a evitar qualquer 
contato com o piloto em caso de acidente. 

 
11. Escapamento: 
a) O único escapamento homologado para o campeonato e o da marca RONCAR e será 

fornecido pela organização (01 por motocicleta). 
b) O escapamento ou partes em hipótese alguma podem ser usadas quando apresentarem 

sinais de avarias internas e ou externas. 
c) Não é permitido envolver, pintar ou cobrir com qualquer material total ou parcial 

qualquer parte do escapamento. 
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d) O limite máximo de ruído não pode ultrapassar o valor de 108 dB/A com tolerância de + 3dB/A, 
com o motor funcionando rotação de 7.500 (RPM). 

 
12. Pneus: 
a) É obrigatório o uso de pneus do fabricante da marca Pirelli, fornecedor oficial do campeonato. 
b) Cada concorrente (piloto) poderá usar no Maximo, 02 pares (2 dianteiros e 2 traseiros) de 

pneus por evento. 
c) Os pneus tipo DOT obrigatoriamente serão exatamente das mesmas dimensões homologadas 

pelo fabricante: 

 Traseiro – 180/55 ZR17. 

 Dianteiro – 120/70 ZR17. 
 
d) Não é permitido fazer sulcos extras (frisos) nos pneus e ou aprofundamento dos mesmos. 
e) E permitido o uso de cobertores térmicos de pneus. 
f) É permitido aos pilotos participarem dos treinos livres de 6ª feira com pneus remanescentes de 

etapas anteriores, porem, a partir de sábado não mais será permitido o uso de pneus ainda 
que da marca PIRELLI não adquiridos do lote destinado a aquela etapa. Caso o piloto não 
tenha participado de etapas anteriores, é obrigatório usar pneus adquiridos e marcados na 
presente etapa. 

g) Será permitida a utilização de pneus específicos para chuva, da marca PIRELLI, que serão 
vendidos exclusivamente para o evento, pelo representante do fabricante. 

 
13. Suspensão traseira: 
a) É obrigatório o uso do amortecedor (amortecedor e mola) original e homologado pelo 

fabricante deste modelo, porem é permitido a modificação interna assim como a substituição 
do óleo. 

b) É permitido a instalação de uma válvula para regulagem do nitrogênio do amortecedor. 
c) Os pontos de fixação deverão permanecer os originais homologados pelo fabricante sem 

qualquer modificação ou alteração. 
d) É permitido o uso de calço na mola do amortecedor.  
 
14. Suspensão dianteira: 
a) Os tubos da suspensão (cilindros internos e externos) permanecem, obrigatoriamente, 

originais, conforme homologado pelo fabricante do referido modelo. 
b) É permitido substituir as molas internas da suspensão dianteira originais e homologadas pelo 

fabricante deste modelo. 
c) É permitido o uso de calços nas molas internas da suspensão dianteira. 
d) É permitido o preparo, substituição e ou alteração interna de componentes do sistema 

hidráulico (válvulas). 
e) O volume e tipo de óleo da suspensão são de livre escolha. 
f) Os pontos de fixação dos tubos da suspensão às mesas superior e inferior da direção é de 

livre escolha. 
 
15. Sistema de injeção de combustível programada PGM-FI: 
a) O Sistema de Injeção PGM-FI, obrigatoriamente, permanece original conforme homologada 

pelo fabricante sem qualquer substituição e ou modificação mecânica ou eletrônica assim 
como e proibido de se instalar ou incorporar qualquer outro tipo de equipamento intercalado ao 
sistema elétrico eletrônico deste componente. 

b) É obrigatório manter o inclinometro fixado em seu suporte original e ligado o tempo 
integral. 

c) A bomba de gasolina e o regulador de pressão obrigatoriamente permanecem originais e com 
seus valores de pressão e vazão sem qualquer modificação ou alteração conforme 
homologado pelo fabricante. 

d) O sensor TPS deve ser mantido em sua posição original dentro dos parâmetros do fabricante 
descritos no manual de serviços da motocicleta. 

e) É proibido alterar a dimensão dos ventures, válvulas ou do corpo de borboleta. 
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f) Os bicos injetores obrigatoriamente permanecem os originais sem qualquer tipo de 
modificação e alteração em seus valores de vazão. 

 
16. Caixa do filtro de ar e dutos de admissão: 
a) Em hipótese alguma, a caixa do filtro de ar pode ser alterada e ou modificada interna ou 

externamente incluindo seus pontos de fechamento e fixação originais. 
b) O elemento filtrante é livre, podendo ser retirado ou substituído. 
c) O sistema de ar secundário pode ser desativado na sua totalidade. Porem todos os orifícios do 

referido sistema obrigatoriamente devem estar e permanecer convenientemente fechados e 
selados. 

d) O orifício de drenagem da caixa do filtro de ar deve permanecer fechado conforme original. 
e) Os gases de respiro do motor, obrigatoriamente, devem ser descarregados diretamente no 

interior da caixa do filtro de ar. 
 
17. Combustível: 
a) O combustível é fornecido pela organização do evento (Shell). 
b) É proibido adicionar ou acrescentar qualquer tipo de produto, que venha alterar a fórmula e 

composição original do combustível conforme norma ANP 309. 
c) Durante e no decorrer das etapas poderão ser recolhidas amostras de prova e contra prova de 

gasolina dos tanques de gasolina das motocicletas inscritas para análise de combustível. 
d) É obrigatório que os tanques de combustível das motocicletas tenham no mínimo um (1) 

litro de combustível remanescente ao final de cada treino e ou corrida para coleta e 
posterior analise da mesma. A motocicleta que não tiver volume de combustível 
suficiente para a realização do teste será recolocada em ultimo lugar do treino ou 
corrida em questão. 
 

18. Freios: 

a) Os cilindros mestres e pinças do freio dianteiro, assim como os discos de freio devem 

permanecer originais conforme homologação do fabricante. 

b) Está permitida a substituição das mangueiras hidráulicas ou flexíveis originais. 

c) Os interruptores de acionamento da luz de freio devem ser retirados. 

d) As pastilhas de freio são de livre escolha, assim como o fluido de freio. 

e) Não é permitido instalar e ou adicionar sistemas de tomadas de ar que permitam  

maior refrigeração dos discos, pinças e pastilhas do freio dianteiro. 

f) O sistema de freio traseiro (a tambor) deve ser mantido conforme original, porem o 

tirante ou haste de acionamento original do freio pode ser redimensionada ou 

substituída. 

g) A alavanca de acionamento do eixo excêntrico de acionamento das lonas de freio não 

pode ser alterada ou substituída. 

h) As lonas de freio podem ser substituídas por outras não originais. 
 
19. Carenagens: 
a) E obrigatório o uso da carenagem indicada para o Racing Festival, e qualquer modificação esta 

proibida. 
b) O pára-lama dianteiro deve ser usado o original ou replica do mesmo com total semelhança 

incluindo suas dimensões originais homologadas pelo fabricante da motocicleta, porem pode 
ser fixado no máximo até 15 mm acima da localização do original de forma a oferecer uma 
área maior para acomodação de cobertor térmico para pneu. 

c) A carenagem em hipótese alguma pode apresentar sinais visíveis de sua estrutura 
comprometida como rachaduras, quebras desgastes em seus pontos de fixação e ou 
mau estado de conservação incluindo a pintura. O comissário técnico pode solicitar a 
substituição de qualquer peça da carenagem que não esteja em boas condições. 
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d) Devido à exposição das laterais do motor é obrigatória a instalação de equipamentos de 
proteção do tipo slider que não de material metálico e tenham formato cilíndrico com as bordas 
externas chanfradas ou arredondadas e tenham no máximo 40 mm de comprimento. A fixação 
destes equipamentos obrigatoriamente será ao motor com parafusos embutidos no próprio 
acessório. 

 

20. Chassi: 
a) Obrigatoriamente o chassi permanece original conforme produzido e homologado pelo 

fabricante do referido modelo, sem qualquer alteração ou modificação. 
b) Todo o chassi, obrigatoriamente, deverá manter a numeração original do fabricante aparente e 

legível. 
c) Os suportes do motor originais e homologados pelos fabricantes dos referidos modelos 

obrigatoriamente permanecem sem qualquer alteração ou modificação. 
d) É permitido retirar os suportes de peças e acessórios não utilizados e desnecessários para uso 

em pista, tendo como exemplo: suporte fixação de alças de segurança, suportes de piscas, 
suporte interruptor freio traseiro, travas de capacete lanterna traseira etc. 

e) O cavalete lateral é, obrigatoriamente, retirado junto com o referido interruptor. 
 
21. Tanque e linhas de gasolina: 
a) O tanque de gasolina incluindo sua tampa permanecem, obrigatoriamente, originais, conforme 

homologado pelo fabricante do modelo, sem qualquer alteração, assim como sua fixação. 
b) As mangueiras de ventilação do tanque são, obrigatoriamente, mantidas e guiadas para a área 

de contenção de fluidos na carenagem inferior (quilha). 
c) O sensor de nível de combustível pode ser mantido desconectado. 
d) A mangueira de alimentação da bomba de combustível para o corpo dos carburadores 

com terminal do tipo engate rápido obrigatoriamente deve ser mantida conforme original 
sem qualquer modificação. 

e) É livre, o uso de filtros no sistema de alimentação do motor. 
 
22. Motor: 
a) Todos os motores obrigatoriamente deveram permanecer conforme originalmente 

homologados pelo fabricante sem qualquer tipo de modificação e ou alteração. 
b) O motor obrigatoriamente deverá manter a numeração original do fabricante preservado e 

legível. 
c) É permitida a troca e ou substituição completa ou parcial de um motor por outro desde 

que do mesmo modelo e por motivo técnico pertinente e autorizado exclusivamente por 
escrito pelo comissário técnico. 

d) É obrigatório que o parafuso de drenagem de óleo do motor seja fixado com freno de arame 
como segurança. 

e) É permitido substituir as molas e discos de fricção da embreagem. 
f) Os discos de fricção da embreagem podem ser substituídos por similares de marcas não 

originais. 
g) O interruptor da manete de embreagem pode ser desligado e retirado. 
h) A tampa de abastecimento do óleo do motor é, obrigatoriamente, fixada com freno de arame 

como segurança. 
 

23. Câmbio: 
a) Todos os componentes do cambio devem permanecer conforme originalmente homologados 

pelo fabricante da referida motocicleta sem qualquer tipo de modificação, alteração e ou 
substituição. 
 

 
24. Painel instrumentos: 
a) O painel de instrumentos original pode ser retirado e ou substituído sendo obrigatória a 

presença do conta-giros, luz de neutro e luz de pressão de óleo. 
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b) Em caso de optar pelo uso do painel original o velocímetro, obrigatoriamente, deve ser 
anulado (tampado) do painel de instrumentos. 
 

 
25. Sistema de Ignição: 
a) O Módulo de Controle do Motor (ECM) obrigatoriamente deve permanecer original sem 

qualquer alteração ou modificação e sem qualquer outro equipamento extra não homologado 
intercalado em seu sistema elétrico de entrada ou saída do referido modulo.  

b) Todos os valores encontrados em caso de teste devem estar estritamente dentro do range 
estabelecido pelo fabricante. 

c) O rotor de gerador de pulsos não poderá ser reposicionado, modificado ou substituído. 
d) O gerador de pulsos permanece original sem qualquer modificação fixado em seu 

posicionamento original. 
e) É permitida a substituição dos cabos de vela, supressores de velas e velas de ignição. 
f) Não é permitida a inclusão, no circuito de ignição, de quaisquer equipamentos extras não 

homologados pelo fabricante desta motocicleta. 
 
26. Proibições: 
a) Todos os componentes e itens da motocicleta, não mencionados nos artigos deste 

regulamento técnico, obrigatoriamente, devem permanecer originais, conforme homologados 
pelo fabricante do referido modelo. 

b) Fica, terminantemente, proibido: substituir, limar, desbastar, polir ou retirar qualquer item ou 
material, de qualquer componente do motor ou da motocicleta, não mencionado e descrito 
neste regulamento técnico. 

 

 
Racing Festival 
Categoria 300cc 
Honda CB 300 R 

Especificações Técnicas 
 

Todas as motocicletas admitidas no Racing Festival 2011 serão do modelo Honda CB 300 R, 
vendidas especificamente para o campeonato do ano 2011, obrigatoriamente devem preencher 
todos os requisitos obrigatórios neste regulamento. 
 
As alterações e modificações permitidas para esta motocicleta são obrigatoriamente regidas 
e limitadas por este regulamento, objetivando um máximo de uniformidade e padronização 
da mesma. 
 
A aparência da motocicleta pronta para competição conforme este regulamento 
obrigatoriamente deve ser o mais próximo possível ao modelo original disponível e 
comercializado ao publico salvo alterações e modificações previstas e autorizadas neste 
regulamento. 
 
È obrigatório que pilotos e equipes disponibilizem as motocicletas prontas em configuração 
de corrida conforme especificado neste regulamento em no maximo até 40 minutos antes do 
horário das aberturas de boxes para que as vistorias técnicas possam ser realizadas pelos 
comissários técnicos nos boxes das referidas equipes e pilotos, caso não haja esta 
disponibilidade as referidas motocicletas deverão se deslocar á área da vistoria Técnica 
para a execução da referida vistoria antes da entrada em pista. 
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Todos os itens não mencionados e não descritos neste regulamento, obrigatoriamente terão de ser 
mantidos originais conforme produzidos e homologados pelo fabricante sem qualquer tipo de 
alteração, modificação ou substituição. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CATEGORIA HONDA CB 300 R 
 
Aberta exclusivamente para motocicletas da marca Honda modelo CB 300 R. 
 
1.       Telemetria: 
a)       Não é permitido a instalação e uso de equipamentos de telemetria nas motocicletas. 
b)       Informações não poderão ser transmitidas da ou para a motocicleta enquanto em 

movimento. 
 
2. Peso mínimo: 
a) As motocicletas poderão ser destinadas para inspeção de peso a qualquer momento durante o 

evento. As motocicletas escolhidas para este fim serão pesadas na exata condição em que se 
encontrarem. 

b) É permitido ás equipes o uso de pesos lastro para que a motocicleta atinja o peso 
mínimo obrigatório estipulado e constante neste Artigo do regulamento. 

c) A fixação do ou dos pesos lastros obrigatoriamente serão fixados ao chassi por 
parafusos e com freno de arame como segurança. O local de instalação e fixação dos 
referidos pesos lastro fica a critério das equipes posteriormente aprovadas pelos 
comissários técnicos quando das vistorias. 

d) Não é permitido acrescentar e ou adicionar às motocicletas, água, óleo, gasolina ou qualquer 
outro artefato enquanto, ou antes, da pesagem. 

e) Na pesagem, após a corrida quando em parque fechado, obrigatoriamente, o peso não 
poderá ser inferior a 135 Kg 

 
3. Sistema elétrico: 
a)   É obrigatório o uso da fiação elétrica original homologada pelo fabricante da motocicleta e em 

hipótese alguma é permitida qualquer alteração, reposicionamento de conectores, cortes e ou 
emendas, somente poderão ser desconectadas tomadas e conectores previstos e autorizados 
por este regulamento. 

b)   Todo e qualquer componente elétrico e ou eletrônico obrigatoriamente e em hipótese 
alguma poderá ser reposicionado fora de seu local original conforme homologado pelo 
fabricante da referida motocicleta. 

c)   O motor de partida é, obrigatoriamente, mantido e deverá funcionar sempre que solicitado seu 
acionamento, inclusive após a corrida enquanto a motocicleta permanecer em parque fechado, 
após o término do treino oficial cronometrado ou da prova. 

d)   O circuito de carga (magneto, estator do alternador, regulador / retificador de voltagem e 
bateria), obrigatoriamente, deve ser mantido inalterado conforme originalmente 
homologados pelo fabricante da referida motocicleta. Os valores de capacidade de 
carga e resistência das referidas bobinas obrigatoriamente devem ser mantidas e 
permanecer conforme especificado no manual técnico da referida motocicleta. Este 
circuito não poderá ser acrescido de qualquer dispositivo ou interrompido, devendo ser 
mantido ligado e permanecer funcionando, sempre que o motor estiver em funcionando. 

e)   Os piscas, buzina, lanterna traseira e suporte, comando de luzes, interruptores de freio, 
interruptor da embreagem, interruptor do cavalete lateral e peças correlatas a estes itens, 
obrigatoriamente, devem ser desligados e retirados. 

f)    É obrigatório que a chave de ignição original seja mantida em seu local de origem e que sua 
função (liga desliga geral) seja mantida funcionando na integra. 

g)   A bateria é de uso obrigatório e seu local de instalação deverá ser mantido o original, porém a 
marca da bateria é de livre escolha, desde que do tipo selada, (sem manutenção) e com as 
mesmas especificações do modelo homologado para a motocicleta. 

 
4. Corta motor: 
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a)  O interruptor do corta motor é obrigatório e deve estar instalado no guidão, no lado interno da 
manopla direita ou esquerda de modo a poder ser acionado, sem que as mãos sejam retiradas 
das manoplas.  

 
5. Guidão / Direção: 
a)   O guidão permanece o original do modelo assim como os contrapesos nas suas extremidades. 
b)   A mesa superior e a inferior da direção, obrigatoriamente, permanecem as originais, 
  sem qualquer alteração. 
c)   Não são permitidos qualquer outro tipo de conserto e ou recuperação do guidão. 
 
6. Acelerador e Manetes (freio e embreagem): 
a) As manetes (embreagem, freio) são de livre escolha, porém é obrigatório que as suas 

extremidades terminem em forma de esfera com Ø 16mm de diâmetro porem, as referidas 
extremidades em formato esférico podem ser achatadas, mas suas extremidades 
obrigatoriamente devem ser mantidas com formato arredondado com espessura mínima de 14 
mm. As referidas extremidades arredondadas obrigatoriamente devem ser parte integral das 
manetes.  

b) O suporte da manete de embreagem e referidas manetes podem ser substituídas por outras 
não originais, porem o suporte e sua referida manete devem ser peças casadas entre si e os 
referidos suportes devem poder ser substituídas, sem a necessidade da retirada das 
manoplas. 

c) Não é permitido o uso de manetes quebradas, serradas empenadas ou emendadas. 
d) O acelerador pode ser substituído por outro do tipo rápido. 
e) É obrigatório que o punho do acelerador tenha o seu retorno livre e garantido. 
 
7. Suportes de pedaleiras, pedaleiras e pedais de câmbio e freio: 
a) As pedaleiras, suportes das pedaleiras e pedais de freio e câmbio são de livre escolha porém, 

obrigatoriamente, deverá ser peça de marca adquirida no comércio de motopeças. 
 
8. Rodas e aros: 
a) Os aros das rodas originais, homologadas pelo fabricante do referido modelo, não poderão 

sofrer qualquer alteração e ou modificação ou serem substituídas por outras similares não 
originais. 

b) Os eixos das rodas traseira e dianteira, obrigatoriamente, permanecem originais, conforme 
homologado pelo fabricante do referido modelo. 

c) As porcas dos eixos das rodas dianteira e traseira, obrigatoriamente, terão de estar travadas 
por meio de contrapinos ou pelo uso de porcas autotravantes. 

d) Os pesos de balanceamento das rodas são livres, porém, caso não sejam suprimidos, devem 
estar devidamente fixados (colados) com segurança.  

e) Os rolamentos retentores e guarda-pós dos eixos das rodas são de livre escolha, desde que 
mantidas suas dimensões e especificações originais. 

f) O dispositivo acionador de velocímetro pode ser desativado ou retirado.   
 
9. Sistema de refrigeração do motor: 
a) O radiador de óleo, obrigatoriamente, permanece original, não podendo sofrer qualquer tipo de 

alteração ou substituição e ou reposicionamento. 
 
10. Transmissão secundária (coroa / corrente / pinhão): 
a) O conjunto da transmissão final (corrente coroa e pinhão) devera ser mantido com seu passo 

original. 
b) È obrigatório o uso das coroas da marca Riffel fornecidas junto a motocicleta. 
c) Não é permitido o uso de soldas nas coroas de transmissão. 
d) É proibido o uso de porcas ou parafusos de alumínio para fixação da coroa.  
e) Não é permitido retirar ou anular os coxins do conjunto do flange (suporte da coroa) de 

transmissão da roda traseira. 
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f) O uso do protetor da corrente da transmissão é obrigatório porem pode ser reposicionado de 
modo a abrigar a corrente de transmissão com os diferentes tamanhos das coroas da 
transmissão. A tampa do pinhão da transmissão secundaria é obrigatoriamente mantida. 

g) É obrigatório o uso de protetor fixado à balança posicionado de modo a cobrir a entrada da 
corrente de transmissão nos dentes da coroa da transmissão final de modo a evitar qualquer 
contato com o piloto em caso de acidente. 

 
11. Escapamento: 
a) O sistema de escapamento com suas curvas e flanges permanecem originais.A ponteira do 

escapamento será da marca Roncar homologado para o campeonato. 
b) Não é permitido o uso de escapamento apresentando avarias internas ou externas. 
c) Não é permitido envolver, pintar ou cobrir com qualquer material total ou parcial qualquer parte 

do escapamento. 
d) O limite máximo de ruído não pode ultrapassar o valor de 105 dB/A com tolerância de + 3dB/A, 

com o motor funcionando rotação de 7.500 (RPM). 
 
12. Pneus: 
a) É obrigatório o uso de pneus do fabricante da marca Pirelli, fornecedor oficial do campeonato. 
b) Cada concorrente (piloto) poderá usar no Maximo, 01 par (01 dianteiro e 01 traseiro) de pneus 

por evento. 
c) Os pneus tipo DOT obrigatoriamente serão exatamente das mesmas dimensões homologadas 

pelo fabricante: 
d) Apenas na primeira etapa do campeonato é permitido aos pilotos comprarem e utilizarem 02 

pares de pneus. 
e) Não é permitido fazer sulcos extras (frisos) nos pneus e ou aprofundamento dos mesmos. 
f) E permitido o uso de cobertores térmicos de pneus. 
g) É permitido aos pilotos participarem dos treinos livres com pneus remanescentes de etapas 

anteriores, porem, a partir do treino classificatório, não mais será permitido o uso de pneus 
ainda que da marca PIRELLI não adquiridos do lote destinado a aquela etapa. Caso o piloto 
não tenha participado de etapas anteriores, é obrigatório usar pneus adquiridos e marcados na 
presente etapa. 

 
13. Suspensão traseira: 
a) É obrigatório o uso do amortecedor (amortecedor e mola) original e homologado pelo 

fabricante deste modelo. 
b) É permitido o uso de calço externo (arruelas) na mola do amortecedor.  
 
14. Suspensão dianteira: 
a) Os tubos da suspensão (cilindros internos e externos) permanecem, obrigatoriamente, 

originais, conforme homologado pelo fabricante do referido modelo. 
b) É permitido substituir as molas internas da suspensão dianteira originais e homologadas pelo 

fabricante deste modelo. 
c) É permitido o uso de calços nas molas internas da suspensão dianteira. 
d) É permitido o preparo, substituição e ou alteração interna de componentes do sistema 

hidráulico (válvulas). 
e) O volume e tipo de óleo da suspensão são de livre escolha. 
f) Os pontos de fixação dos tubos da suspensão às mesas superior e inferior da direção é de 

livre escolha. 
 
15. Sistema de injeção de combustível programada PGM-FI: 
a) O Sistema de Injeção PGM-FI, obrigatoriamente, permanece original conforme homologada 

pelo fabricante sem qualquer substituição e ou modificação mecânica ou eletrônica assim 
como e proibido de se instalar ou incorporar qualquer outro tipo de equipamento intercalado ao 
sistema elétrico eletrônico deste componente. É proibido o desligamento do inclinometro. 

b) A bomba de gasolina e o regulador de pressão obrigatoriamente permanecem originais sem 
qualquer modificação ou alteração conforme homologado pelo fabricante. 
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c) O sensor TPS deve ser mantido em sua posição original dentro dos parâmetros do fabricante. 
d) É proibido alterar a dimensão do venture ou do corpo de borboleta. 
e) É proibido alterar os bicos injetores. 
 
16. Caixa do filtro de ar e dutos de admissão: 
a) Em hipótese alguma, a caixa do filtro de ar pode ser alterada e ou modificada interna ou 

externamente incluindo seus pontos de fechamento e fixação originais. 
b) O elemento filtrante é livre, podendo ser retirado ou substituído. 
c) O sistema de ar secundário pode ser desativados na sua totalidade. 
d) O orifício de drenagem da caixa do filtro de ar deve permanecer fechado conforme original. 
e) Os gases de respiro do motor, obrigatoriamente, devem ser descarregados diretamente no 

interior da caixa do filtro de ar conforme sistema original. 
 
17. Combustível: 
a) O combustível é fornecido pela organização do evento (Shell). 
b) É proibido adicionar ou acrescentar qualquer tipo de produto, que venha alterar a fórmula e 

composição original do combustível conforme norma ANP 309. 
c) Durante e no decorrer das etapas poderão ser recolhidas amostras de prova e contra prova de 

gasolina dos tanques de gasolina das motocicletas inscritas para análise de combustível. 
d) Se uma motocicleta não tiver volume de combustível (01 litro) suficiente para a realização dos 

testes, a mesma será recolocada em ultimo lugar do treino ou corrida em questão. 
 
18. Freios: 
a) Os cilindros mestres e pinças dos freios traseiro e dianteiro, assim como os discos de freio 

devem permanecer originais conforme homologação do fabricante. 

b) Esta permitida a substituição das mangueiras hidráulicas ou flexíveis originais. 
c) Os interruptores de acionamento da luz de freio devem ser retirados. 
d) As pastilhas de freio são de livre escolha, assim como o fluido de freio. 
e) Não é permitido instalar e ou adicionar sistemas de tomadas de ar que permitam maior 

refrigeração dos discos, pinças e pastilhas dos freios. 
 
19. Carenagens: 
a) E obrigatório o uso da carenagem indicada para o Racing Festival, e qualquer modificação esta 

proibida. 
b) O pára-lama dianteiro deve ser usado o original ou replica do mesmo com total semelhança 

incluindo suas dimensões originais homologadas pelo fabricante da motocicleta, porem pode 
ser fixado no máximo até 15 mm acima da localização do original de forma a oferecer uma 
área maior para acomodação de cobertor térmico para pneu. 

c) A carenagem em hipótese alguma pode apresentar sinais visíveis de sua estrutura 
comprometida como rachaduras, quebras desgastes em seus pontos de fixação e ou mau 
estado de conservação incluindo a pintura. O comissário técnico pode solicitar a substituição 
de qualquer peça da carenagem que não esteja em boas condições. 

d) Devido à exposição das laterais do motor é obrigatória a instalação de equipamentos de 
proteção do tipo slider que não de material metálico e tenham formato cilíndrico com as bordas 
externas chanfradas ou arredondadas e tenham no máximo 40 mm de comprimento. A fixação 
destes equipamentos obrigatoriamente será ao motor com parafusos embutidos no próprio 
acessório. 

 

20. Chassi: 
a) Obrigatoriamente o chassi permanece original conforme produzido e homologado pelo 

fabricante do referido modelo, sem qualquer alteração ou modificação. 
b) Todo o chassi, obrigatoriamente, deverá manter a numeração original do fabricante aparente e 

legível. 
c) Os suportes do motor originais e homologados pelos fabricantes dos referidos modelos 

obrigatoriamente permanecem sem qualquer alteração ou modificação. 
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d) É permitido retirar os suportes de peças e acessórios não utilizados e desnecessários para uso 
em pista, tendo como exemplo: suporte fixação de alças de segurança, suportes de piscas, 
suporte interruptor freio traseiro, travas de capacete lanterna traseira etc. 

e) O cavalete lateral é, obrigatoriamente, retirado junto com seu suporte e o seu interruptor. 
 
21. Tanque e linhas de gasolina: 
a) O tanque de gasolina incluindo sua tampa permanecem, obrigatoriamente, originais, conforme 

homologado pelo fabricante do modelo, sem qualquer alteração, assim como sua fixação. 
b) As mangueiras de ventilação do tanque são, obrigatoriamente, mantidas e guiadas para a área 

de contenção de fluidos na carenagem inferior (quilha). 
c) O sensor de nível de combustível pode ser mantido desconectado. 
d) É livre, o uso de filtros no sistema de alimentação do motor. 
 
22. Motor: 
a) Todos os motores obrigatoriamente deveram permanecer sem qualquer modificação e 

alteração conforme originalmente homologados pela Moto Honda da Amazônia Ltda. 
b)  O motor obrigatoriamente deverá manter a numeração original do fabricante preservado e 

legível. 
c) É obrigatório que o parafuso de drenagem de óleo do motor seja fixado com freno de arame 

como segurança. 
d) É permitido substituir as molas da embreagem. 
e) Os discos de fricção e separadores da embreagem podem ser substituídos por similares de 

marcas não originais. 
f) O interruptor da manete de embreagem pode ser retirado. 
g) A tampa de abastecimento do óleo do motor é, obrigatoriamente, fixada com freno de arame 

como segurança. 
h) É permitida a substituição completa ou parcial de um motor desde que autorizado 

exclusivamente e por escrito pelo comissário técnico. 
 

23. Câmbio: 
a) Todos os componentes do cambio devem permanecer sem qualquer modificação e ou 

alteração conforme originalmente homologado pela Moto Honda da Amazônia. 
 
24. Painel instrumentos: 
a) O painel de instrumentos original pode ser retirado ou substituído sendo obrigatório a presença 

do conta giros, luz de neutro e luz de pressão de óleo. 
 
25. Sistema de Ignição: 
a) O Módulo de Controle do Motor (ECM) obrigatoriamente deve permanecer original sem 

qualquer alteração ou modificação e sem qualquer outro equipamento extra não homologado 
intercalado em seu sistema elétrico de entrada ou saída do referido modulo. Todos os valores 
encontrados em caso de teste devem estar estritamente dentro do range estabelecido pelo 
fabricante. 

b) O rotor de gerador de pulsos não poderá ser reposicionado, modificado ou substituído. 
c) O gerador de pulsos permanece original sem qualquer modificação fixado em seu 

posicionamento original. 
d) É permitido a substituição dos cabos de vela, supressores de velas e velas de ignição. 
e) Não é permitida a inclusão, no circuito de ignição, de quaisquer equipamentos extras não 

homologados pelo fabricante desta motocicleta. 
 
26. Proibições: 
a) Todos os componentes e itens da motocicleta, não mencionados nos artigos deste 

regulamento técnico, obrigatoriamente, devem permanecer originais, conforme homologados 
pelo fabricante do referido modelo. 
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b) Fica, terminantemente, proibido: substituir, limar, desbastar, polir ou retirar qualquer item ou 
material, de qualquer componente do motor ou da motocicleta, não mencionado e descrito 
neste regulamento técnico. 

 
 
 


