
                                                                                               
   

TEMPORADA 2021 - INFORMAÇÕES GERAIS 

GOIÁS SUPERBIKE E TRACK DAY 

SEGUINDO DECRETO GOVERNAMENTAL Nº 9.653/2020, COM PROTOCOLO 

PREVENTIVO CORONAVÍRUS (COVID 19). 

A secretária de prova vai funcionar a partir de quinta-feira dia 04/03 das 13:30 

as 18:00 horas, na portaria do Autódromo. Piloto e equipe só terá acesso ao 

autódromo, após confirmar seus dados na secretária de prova. Cada piloto 

inscrito recebera 1 pulseira de piloto e 2 de equipe. Informamos a todos, 

que só permanecera dentro dos Box quem estiver com as credenciais 

(pulseira) no braço e passar por avaliação de temperatura corporal. Evento 

será sem publico e sem convidados. Proibido bebidas e churrasqueiras nos 

Box, Pedimos a compreensão de todos.  

Será Obrigatório teste do Covid19 para entrar no autódromo. Exame com sete 

dias de validade da data do evento. Só serão aceitos testes realizados em 

Laboratórios, (NÃO SERÃO ACEITOS ATESTADOS MEDICOS). A partir de 

quinta-feira (04/03), das 13:30 as 18:00, terá um Laboratório Móvel na portaria 

do Autódromo para realização do teste rápido com resultado em 15 minutos. O 

Laboratório Móvel funcionara do dia 04/03 ate dia 06/03 as 13:00 horas. Valor 

de exame R$ 100.00. 

Associação de Jet e Moto e filiada á FMG - Federação de Motociclismo do 

Estado de Goiás e com supervisão da CBM - Confederação Brasileira de 

Motociclismo  

O regulamento entrará em vigor a partir do momento de sua publicação e 

divulgação pela FMG junto aos filiados.  

Lembrando que os pilotos deverão apresentar um Termo de 

Responsabilidade, Termo de Uso e Cessão de Imagem, Termo de 

condições especificas, Atestado medico e ficha medica (conforme modelo 

no site). As assinaturas deverão ser autenticadas em cartório, com firma 

reconhecida e Atestado Médico para prática de esporte de alto rendimento 

assinado e carimbado pelo medico responsável (atestado original). 

Todos os pilotos deverão ser titulares de uma licença nacional, expedida pela 

CBM, para o ano de 2021.   

Informações sobre valores estão no site da CBM - www.cbm.esp.br 

 



                                                                                               
 

Sites de inscrições (www.goiassuperbike.com.br), para outras informações 
do Campeonato (fmg.goias@hotmail.com). 

Categorias para a temporada Goias Superbike de 2021 

300cc Sport, 300cc a 500cc Sport, 300cc a 500cc Master,  

600cc SuperSport, SBK Pro, SBK Light e  SBK Master  

Track Day  -  Somente motos acima de 600cc  

Categorias do CAMPEONATO BRASILEIRO 2021 

Super Sport 300cc a 500cc, Super Sport 600cc, SBK Pro, SBK Light e  SBK 

Master  

 PNEU  

Sport 300cc e 300cc a 500cc 

Pneu Pirelli Super Corsa 

Sport 600cc 

Pneu Pirelli Super Corsa 

SBK Pro, SBK Light e SBK Master 

Pneu Pirelli Super Corsa 

 

OBS; Pontuarão no Campeonato Goiano, somente pilotos filiados (FMGO / 

FMDF). 

Valores das inscrições por categorias: 

As inscrições deverão ser feitas antecipadamente, através do site do evento 

(www.goiassuperbike.com.br) até a quarta-feira, anterior ao evento. Após 

este prazo as inscrições serão feitas na secretária de prova com acréscimo.  

Para o Track Day a data com desconto será até (Dez dias anterior ao 

evento), depois deste prazo excluiremos os nomes dos pilotos que não 

confirmarão sua inscrição enviando o comprovante por email e abriremos 

novas vagas.  



                                                                                               
 

Pagamento em conta para o campeonato até a quarta-feira, anterior ao evento 

e enviar comprovante de pagamento para (fmg.goias@hotmail.com) após 

este prazo a inscrição terá acréscimo se ainda estiver vaga, conforme 

valores mencionados a baixo.  

Favor não insistir após o prazo! 

CONTA PARA PAGAMENTO 

ASSOCIAÇÃO GOIANA DE JET E MOTO                                

CAIXA ECONÔMICA   

Agencia: 2234   

Operação 003     

Conta: 3435-8                  

CNPJ: 02.848.967/0001- 53 

Sport 300cc (GO)= R$ 500.00, até quarta-feira que antecede a prova, após 
este prazo terá acréscimo de R$ 100.00. Treinos de sexta-feira  pilotos 
filiados em (FMDF) valor do treino de sexta-feira e R$ 100.00, pilotos federados 
em outros Estados valores do treino e R$ 200.00. 

Super Sport 300cc a 500cc (GO e BR)= R$ 500.00, até quarta-feira que 
antecede a prova, após este prazo terá acréscimo de R$ 100.00. Treinos de 
sexta-feira  pilotos filiados em (FMDF) valor do treino de sexta-feira e            
R$ 100.00, pilotos federados em outros Estados valores do treino e R$ 200.00. 

Super Sport 600cc (GO e BR) = R$ 700.00, até quarta-feira que antecede a 
prova, após este prazo terá acréscimo de R$ 100.00. Treinos de sexta-
feira  pilotos filiados em (FMDF) valor do treino de sexta-feira e R$ 100.00, 
pilotos federados em outros Estados valores do treino e R$ 200.00. 

SBK Light, SBK Pro, SBK Master (GO e BR)= R$ 850.00, até quarta-feira que 
antecede a prova, após este prazo terá acréscimo de R$ 100.00.             
Treinos de sexta-feira  pilotos filiados em (FMDF) valor do treino de sexta-
feira e R$ 100.00, pilotos federados em outros Estados valores do treino e         
R$ 200.00. 

Track Day (pacote fechado três Dias)= R$ 750,00, até (Dez dias antes do 
evento), após este prazo terá acréscimo de R$ 100,00. 


