Regulamento Técnico da COPA GRAMADO DE MOTOCROSS 2018.
Art. 1º - A COPA GRAMADO DE MOTOCROSS 2018: será realizada pelo Gramado Cross Clube, como a entidade
responsável técnica e desportiva pela competição, de acordo com o presente regulamento particular, com a respectiva
autorização da Federação Gaúcha de Motociclismo.
Art. 2º - A Copa Gramado de Motocross é constituída de 05 (cinco) etapas, à serem cumpridas no ano
de 2018, e que serão disputadas no parque de esporte motor do Gramado Cross Clube, com descarte de
pontos em uma das etapas (N-1). Somente pontuarão no Campeonato os pilotos devidamente filiados a
FGM/CBM, ou sua federação de origem, a pontuação é aberta a todos os pilotos desde devidamente filiados.

ÚNICO: DO COMBUSTÍVEL: O Combustível a ser utilizado nas motocicletas participantes da Copa Norte 2018, é
livre, desde que comercializado na rede de postos de abastecimento.
Art. 3º - Classes: A GRAMDO DE MOTOCROSS 2018, será disputada nas seguintes classes:

Classes
55cc A (FRALDINHA)
55cc B (FRALDINHA)
65cc (MIRIM)
JUNIOR
ESTREANTES
IMPORTADAS
INTERMEDIARIA MX 2
INTERMEDIARIA MX 1
MX 1 (MXGP)
MX 2
MX 3
MX 4
MX 5
NACIONAL ESTREANTES
NACIONAL F. LIVRE

Identificação das motocicletas
Motos 2T até 50cc e/ou 4T até 110cc, mono-marcha, automática,
aro 10`` na traseira e até aro 12`` na dianteira.
Motos 2T até 50cc e/ou 4T até 110cc, mono-marcha, automática,
aro 10`` na traseira e até aro 12`` na dianteira.
Motos 2T de 59cc até 65 cc. ou 4T até 110cc.

Idades
04 a 07 anos, homens e
mulheres.
08 a 09 anos, homens e
mulheres.
07 a 12 anos, homens e
mulheres.
Motos 2T de 85cc até 110cc e 4T de até 150cc. Pilotos homens de 11 a 15 anos, homens e
11 a 15 anos e mulheres de 11 até 17 anos
mulheres até 17 anos.
Motos de até 150cc 2T e ou até 250cc 4T Importadas.
14 a 39 anos, homens e
mulheres.
Motos de até 150cc 2T e ou até 250cc 4T Importadas.
14 a 34 anos, homens
e mulheres.
Motos de 125cc até 300cc 2 Tempos e/ou de 250cc até 450cc 4 15 a 55 anos, homens
Tempos.
e mulheres.
Motos de 125cc até 300cc 2 Tempos e/ou de 250cc até 450cc 4
15 a 55 anos,
Tempos.
Motos de até 150cc 2 Tempos e/ou 250cc 4 Tempos.
14 a 55 anos.
Motos de 125cc até 300cc 2 Tempos e/ou de 250cc até 450cc 4
35 a 55 anos, mulheres
Tempos.
a partir dos 17 anos.
Motos de 125cc até 300cc 2 Tempos e/ou de 250cc até 450cc 4
40 a 55 anos.
Tempos.
Motos de 125cc até 300cc 2 Tempos e/ou de 250cc até 450cc 4
45 a 55 anos.
Tempos.
Motocicletas de fabricação Nacional com cilindrada livre.
14 a 55 anos.
Motocicletas de fabricação Nacional com cilindrada livre.
15 a 55 anos.

§ 1º - Para determinação da idade em qualquer uma das classes previstas no Artigo 3º acima, deverá o piloto ter completado a
idade necessária no dia 1º

de janeiro de 2018, tanto para a idade mínima ou máxima.

§ 2º - Será obrigatório apresentação de documento de identidade pelo piloto quando da sua primeira inscrição no
campeonato no ano corrente.
§ 3º - Quando verificar-se um número inferior a 5 (cinco) motocicletas inscritas na média das duas últimas etapas
realizadas em qualquer das classes acima supracitadas, esta poderá ser extinta do campeonato a qualquer tempo.
Parágrafo ÚNICO: A Organização disponibilizara listas com a relação dos pilotos liberados para disputarem as
respectivas Classes, e os demais casos serão apreciados individualmente.
Art. 4º - A COPA GRAMADO DE MOTOCROSS 2018, segue todos os demais artigos referentes às Normas
Desportivas de funcionamento pelo Regulamento do Campeonato Gaúcho de Motocross 2018, inclusive o previsto

nas classes abaixo:

a) - ESTREANTES IMPORTADAS:
Esta categoria e destinada a Pilotos de 14 até 39 anos, valendo a idade do dia 1° de janeiro de 2018, com motocicletas de até 150cc 2T
e ou até 250cc 4T Importadas.
Não participam desta categoria em 2018: o Campeão e Vice da Categoria JUNIOR em 2017;

Não participam desta categoria em 2018: os 03 (Três) primeiros colocados no campeonato de 2017, da Categoria INTERMEDIARIA
MX 2, do Gaúcho;
Não participam desta categoria em 2018: os Pilotos com resultados e participações significativas em todas as classes superiores (MX1,
MX2, MX3, MX4 e MX5), nos anos de 2016 e 2017 do Gaúcho;
b) - INTERMEDIARIA MX 2:
Esta classe e destinada a Pilotos de 14 até 34 anos, valendo a idade do dia 1° de janeiro de 2018, com motocicletas de até 150cc 2T e
ou até 250cc 4T Importadas.
Poderão participar desta classe em 2018: o Campeão e Vice da Categoria JUNIOR em 2017;
Não participam desta classe em 2018: os 03 (Três) primeiros colocados no campeonato de 2017, da Classe INTERMEDIARIA MX 2;
Não participam desta classe em 2018: os Pilotos classificados entre os 05 (Cinco), primeiros colocados das Classes MX2 e MX1, dos
anos de 2016 e 2017;
c) - INTERMEDIARIA MX 1:
Esta classe e destinada a Pilotos de 15 até 55 anos, valendo a idade do dia 1° de janeiro de 2018, com motocicletas de 125cc até 300cc
2 Tempos e ou de 250cc até 450cc 4 Tempos.
Não participam desta categoria em 2018: o Campeão da Categoria INTERMEDIARIA MX1 em 2016 e 2017;
Não participam desta classe em 2018: os Pilotos classificados entre os 05 (Cinco), primeiros colocados das Classes MX2 e MX1, dos
anos de 2016 e 2017;
d) – ESTREANTES NACIONAL: Esta classe e destinada a Pilotos de 14 até 55 anos, valendo a idade do dia 1° de janeiro de 2018, com
motocicletas de fabricação Nacional, com cilindrada livre.
ÚNICO: ESTAS CLASSES ACIMA PODERÃOVIR A SEREM DISPUTADAS EM CONJUNTO COM OUTRAS, Tudo dependendo do numero de
inscritos, desde que o número de motocicletas permita, mantendo resultados e premiações em separado para cada classe:
- A ORGANIZAÇÃO da COPA GRAMADO 2018, deverá avaliar a lista de pilotos inscritos nestas classes a cada prova,

podendo incluir ou excluir pilotos a seu critério.
Art. 5º - Da Premiação oferecida:
Serão oferecidos troféus do 1º ao 5º lugar em todas as Categorias.
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