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GP Gerais - 2020
Regulamento Desportivo
ADENDO 01 – 26/08/2020
A Organização do GP Gerais vem através deste dar ciência aos participantes do seguinte
adendo ao Regulamento Desportivo da competição com validade a partir de sua publicação:

ART. 05

INSCRIÇÕES (alteração sublinhada).

A) As inscrições deverão ser feitas antecipadamente até a quarta-feira. Após este prazo as inscrições
serão feitas na secretaria de prova com 30% de acréscimo.
B) Para os pilotos menores de 18 anos, é obrigatória, a apresentação de autorização dos pais ou
responsáveis, com firma reconhecida (original).
C) A critério da organização do evento é possível a participação de pilotos convidados em provas do
campeonato. Estes pilotos não receberão pontuação por sua participação nem participarão da
cerimônia de premiação.
D) É obrigatória a apresentação de exame médico de aptidão, para prática de esportes na primeira
participação no campeonato, assim como todos outros documentos solicitados pela organização.
E) É obrigatória a apresentação de licença esportiva CBM válida para 2020.
F) As categorias admitidas para o GP Gerais são:
 Superbike PRO;
 Superbike EXTREME;
 Superbike Master (nascidos até 1975);
 600 Supersport;
 Sport EVO;
 Sport;
 300 Supersport.
Os critérios para admissão nas categorias são:



O piloto deverá apresentar seu histórico para avaliação da comissão de motovelocidade
FMEMG.
A colocação do piloto em sua categoria será baseada por critério de tempo comprovado. No
caso da primeira participação será usado os tempos dos treinos livres/treinos

classificatórios, qualquer evolução fora do padrão durante o
campeonato poderá ser avaliada pela direção, a qualquer momento, para
qualquer ajuste necessário.

BASE Circuito dos Cristais
Categoria

Tempo Mínimo

SBK PRO

Tempo Máximo

MOTO

2'02"999

SBK

SBK EXTREME

2'03"000

2'07"999

SBK

SBK MASTER

IDADE

IDADE

SBK

2'07"999

SSP

600 SUPERSPORT
SPORT EVO

2'08"000

2'12"999

SBK/SSP

SPORT

2'13"000

2'17"999

SBK/SSP

2

300 SUPERSPORT

2'25"999

300\400\500

ART. 11
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO (alteração
sublinhada).
Todos os resultados das provas organizadas serão levados em consideração para o estabelecimento
da classificação final de pilotos. Para a classificação final do piloto no campeonato

do GP GERAIS é obrigatório a participação em 75% das provas. Em caso de
75% do número de provas não ser um número inteiro esse será arredondado
para cima. 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.

....................................................
A Organização do GP Gerais informa também que devido a pandemia do COVID 19 o
campeonato fica com suas datas programadas como segue:




1 etapa – 26 e 27 de setembro 2020; (01 prova por categoria).
2 etapa – 31 outubro e 01 de novembro 2020; (01 prova por categoria).
3 etapa – 28 e 29 de novembro 2020; (02 provas por categoria).

