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1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 
 
As normas neste documento só podem ser suplantadas pelas normas descritas 
no Regulamento Técnico específico de cada categoria. 
 

1.2. CASOS OMISSOS OU DUVIDOSOS 
 
Todos estes casos, apelos ou dúvidas na sua interpretação são julgados e 
resolvidos pela Comissão Técnica do (TMC), em conformidade com os 
regulamentos aplicáveis. 
 
2. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser feitas na tenda de inscrição (coordenação) até as 
11:00h  que antecede a prova. após este prazo não serão realizadas. 
 

2.1. - no ato da inscrição deverá ser entregue 3Kg de alimentos não perecíveis 
(por competido)! 
. 

2.2. – Não será permitida a inscrição de pessoas não habilitadas, ou que não 
possua Cat “A” na CNH ou PPD. 
 
 
 
 
 
 



 Obs: Na ficha de inscrição deverá constar:  
 
Nome do Moto Clube/ Grupo/ OM/ Instituição: 
 
Nome Piloto: 
 
Categoria: 
 
Contato: 
 

 

 
3. GRID DE LARGADA: 
 
3.1 - O Grid será formado da seguinte forma: “em linha” (divididos por raias) ou 
definido pelo diretor de prova na reunião com os Pilotos. 
 
3.2 - O número máximo de motocicletas por bateria será de acordo com a 
quantidade de raias disponíveis. 
 
4. LARGADA: 
 
4.1 – A largada será a comando do árbitro oficial, pelo silvo de apito 
acompanhado de gesto de braço. 
 
4.2 – Ao som do silvo de apito ou do gesto de braço da largada, o piloto deverá 
retirar os pés do chão imediatamente. 
 
5. PROVAS: 
 

5.1 – Durante a prova os pilotos devem equilibrar- se somente sobre as duas 
rodas da motocicleta. 
 
5.2 – O Vencedor de cada Bateria será o último a tocar a linha final, sair da 
raia, sem pisar no chão antes.  
 
5.3 - A duração de cada prova será de acordo com a saída do ultimo piloto das 
raias. 
 
5.4 – As raias terão a extensão de 10m (Dez metros). 
 
6. CATEGORIAS E MOTOCICLETAS: 
 
6.1 - São as seguintes as categorias da Copa TMC de Corrida “MARCHA 
LENTA”: 
 
6.1.1 - Categoria Moto Clubes (Principal) 
6.1.2 - Categorias Harley Davidson (CIVIL & MILITAR) 
6.1.3 - Categoria Militar e Forças de Segurança Pública 
6.1.4 - Categoria Open (Motociclistas em Geral) 



 
6.2 - Categoria Moto Clubes (Principal) 
 
6.2.1- Cada Moto Clube ou Moto Grupo poderá inscrever  01 (um) de seus 
represntantes. 
 
6.2.2 – Nesta categoria a cilindrada da motocicleta deverá ser igual ou maior 
de 149cc.  
 
6.2.3 – Os quatro maiores tempos (melhores desempenhos), clssificarão para a 
final, onde 04(quatro) motoclubes competirão com CABO-DE-GUERRA pelo 
prêmio principal. 
 
6.3 - Categoria Harley Davidson  
 

6.3.1- Categoria exclusiva para proprietários de motocicletas da marca Harley 
Davidson. 
 
6.3.2 – Nesta categoria a cilindrada da motocicleta é livre desde que seja da 
marca HARLEY DAVIDSON.  
 
6.4 - Categoria Militar e Forças de Segurança Pública 
 
6.4.1- Categoria exclusiva para motociclistas das Forças Armadas e Auxiliares 
(Ex:  EB, PRF, PM- Rocam, BPtran, BPRv, Op Lei Seca, SAMU e GM). 
 
6.4.2 – Nesta categoria a cilindrada da motocicleta deverá ser igual ou maior 
de 249cc.  
 
6.5 - Categoria Open (Motociclistas em Geral) 
 
6.5.1- Categoria aberta para qualquer motociclista habilitado na Cat “A” 
 
6.2.1- Nesta categoria a cilindrada da motocicleta deverá ser igual ou maior 
de 124cc.  
 

7. PREMIAÇÃO: 
 

7.1 – Serão premiados apenas os vencedores de cada categoria. 
 
7.2 - A premiação será de acordo com os patrocinadores de cada categoria. 
 

Recife 05 de MAIO de 2014 (REVISADA) 
Comissão de segurança da COPA TMC DE CORRIDA MARCHA LENTA. 

 


