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KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS  
IKATAN MOTOR INDONESIA 

 
01.1 DEFINISI MOTOCROSS   
Motocross adalah kejuaraan cross country yang dilaksanakan didalam sirkuit dengan 
menggunakan rintangan - rintangan.  
Perlombaan in terbuka untuk kendaraan jenis Motocross dan Enduro sesuai dengan 
buku peraturan teknik FIM (Appendix 01, FIM Motocross Technical Rules). 

 
01.2 KEJUARAAN DAN UMUM   
Ikatan Motor Indonesia  menyelenggarakan Kejuaraan Nasional Motocross untuk kelas 
50cc, kelas 65cc, kelas 85cc, ,MX 2 Junior A, kelas MX 2 dan MX1, sedangkan untuk 
kelas 50 cc mendapatkan award/penghargaan tersendiri yang ditentukan 
oleh IMI Pusat. 
 
Kejuaraan ini dilaksanakan oleh Pengprov IMI dengan memakai Peraturan Nasional 

dengan mengikuti ketentuan dan Peraturan FIM Sporting Code. 
 
01.3 PEMBALAP  (Lihat lampiran 01.3.1….hal 32) 

 
Umur minimum dimulai pada saat tanggal ulang tahun pembalap.  
Umur maximum berakhir pada akhir tahun dimana pembalap mencapai umur 12 tahun  
( kelas 65 cc ) , umur 14 tahun ( kelas 85 cc ), umur 17 tahun (MX2 Junior A), umur 
25 tahun (MX2 JUNIOR B), umur 23 tahun (MX2).  

 
Khusus pembalap wanita diperbolehkan umur maksimal 1 (satu) tahun lebih tua dari 
pembalap laki-laki. 
 
Pada awal tahun pembalap sudah harus menentukan kategori sesuai 
dengan umur dari pembalap tersebut . 
 
Balapan untuk kelas Junior A dan B dipisah  sedangkan Kejuaraan Nasional 
(KEJURNAS) adalah MX2 Junior A. 
 
Pembalap Grasstrack diperbolehkan mengikuti balapan Motocross sesuai 
kategori dan umurnya akan tetapi tidak mendapat point untuk point 
kejurnas hanya mendapatkan hadiah pada saat pembalap tersebut 
mengikuti kejuaraan saat itu.  
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Balapan Tambahan Non Kejuaraan Nasional :  
a. Kelas 65cc Novice 
b. MX2 Junior B 

Sanksi manipulasi identitas dan data peserta adalah SKORSING 

selama 3 (tiga) tahun 
 
Semua kejuaraan hanya dapat diikuti untuk satu kelas saja. 
 

Penyelenggara wajib membuat dan memberikan Piagam Penghargaan 

terutama untuk kelas 50cc, 65cc Novice, 65cc dan kelas 85cc. 

 

01.3.2 Kartu Ijin Start ( KIS)   
 
Pembalap yang akan turut serta pada Kejuaraan Nasional ini harus memiliki Kartu Ijin 
Start (KIS) yang masih berlaku 
Bagi pembalap yang pada saat start telah berumur 16 tahun dan telah 

memiliki SIM C serta Kartu Ijin Start (KIS) yang masih berlaku sesuai 

dengan kategori dan jenisnya akan diperkenan kan turut serta 
 
Bagi pembalap yang masih dibawah umur 16 tahun wajib memiliki Kartu Ijin Start 

(KIS) serta surat pernyataan tertulis diatas materai dan ditandatangani orang tua.  
 
khusus untuk kelas 50cc, 65cc novice, 65cc, 85cc dan MX2 Junior A, MX2 
Junior B pada saat pertama kali mendaftar ( di awal tahun / seri kejuaraan ) 
wajib melampirkan fotocopy akte kelahiran, fotocopy kartu keluarga dan 
fotocopy Raport serta membawa aslinya untuk di perlihatkan kepada 
petugas dari IMI Pusat yang bertugas pada saat itu.  
 
Peserta yang tidak dapat memperlihatkan data diri tersebut di atas maka 
sanksi yang akan diberikan adalah tidak diperbolehkan ikut berlomba sesuai 
dengan kelas yang diikutinya. 
 
Pembalap wajib berbadan sehat, layak berlomba dan dapat diperiksa 

sewaktu - waktu oleh petugas kesehatan sebelum lomba dimulai 

 
01.3.3 Nomor Start (lihat lampiran 01.3.4…hal 33)  
Sepuluh pembalap kelas MX2, MX2 Junior, kelas 85cc dan kelas 65 cc 
rangking Kejuaraan Nasional pada tahun sebelumnya wajib memakai nomor 
startnya sesuai urutannya.  
Pembalap yang tidak termasuk dalam rangking tersebut dapat memilih 
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nomor startnya dengan terlebih dahulu memberitahu kepada panitia 
penyelenggara. 
 
Pembalap Wajib memakai Full body Protector (depan belakang) pada saat 

latihan dan lomba, apabila tidak memakai maka tidak akan diperbolehkan 

start. 

Pembalap juga diwajibkan membuat nomor start punggung pada kaos / body protector 

yang akan dipergunakan pada saat latihan dan balapan. 
 
Untuk ukuran  dan warna dan nomer start untuk semua kelas harus 

mengikuti peraturan dari FIM Motocross Technical Rules art.01.55 dan 

art.01.76. (ukuran terlampir)  
 
01.4 KENDARAAN DAN KELAS  
 
01.4.1 Kendaraan ( lihat lampiran 01.4.1 ….hal 33 ) 
 
Perlombaan ini terbuka untuk kendaraan jenis Motocross dan Enduro sesuai 

dengan peraturan tehnik FIM (Appendix 01.05, Motocross Technical Rules). 

 

 Pembalap kelas MX2 junior A yang telah berumur lebih dari 16 tahun dapat 

mengikuti balapan moto / heat 2 kelas MX2 dengan memakai kendaraan 

125cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan 

melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti 

QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan 

untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya.  

  
 Pembalap kelas 85cc yang telah berumur lebih dari 13 tahun dapat mengikuti 

balapan moto / heat 2 kelas MX2 JUNIOR A dengan memakai kendaraan 
125cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/Tidak terisi ) dengan 
melapor kepada Pimpinan Perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti 
QTT, tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut.. Diutamakan 
untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya.  
 

 Pembalap kelas 65cc yang telah berumur lebih dari 11 tahun dapat mengikuti 

balapan moto / heat 2 kelas 85 cc dengan memakai kendaraan 85 cc 
(Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor 
kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT 
tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut, diutamakan untuk 
peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya. 
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 Pembalap kelas 65cc Novice yang telah berumur 10 tahun dapat mengikuti 

balapan moto / heat 2 kelas 65 cc dengan memakai kendaraan 65cc 

(Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor 

kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT 

tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan untuk 

peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya.  
  

 Pembalap kelas 50cc yang telah berumur 8 tahun dapat mengikuti balapan 

moto / heat 2 kelas 65cc novice dengan memakai kendaraan 65cc (Apabila 

Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi ) dengan melapor kepada 

Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak 

berhak mendapat hadiah pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta 

yang mempunyai peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya.  
   

 Pimpinan Perlombaan berhak menolak peserta yang akan mengikuti Moto / 

heat 2 untuk kelas satu tingkat di atasnya tanpa mengemukakan suatu alasan 

apapun.  
 

 Khusus untuk putaran terakhir / FINAL maka ketentuan tersebut 

diatas ditiadakan 
 

01.4.3 Balapan tambahan   
Dalam jadwal acara masih dapat ditambahkan kelas – kelas lainnya yang merupakan 
balapan tambahan : ( balapan tambahan tertera di atas) 
 

Jika diperlukan, Jury dapat mengganti jadwal acara dari balapan tambahan atau 

membatalkannya. 

 

01.5 LINTASAN  

 
01.5.1 Spesifikasi Lintasan   

Lihat Standard Sirkuit Motocross  
 
01.5.2 Keamanan   
Tempat start, finish, paddock dan semua tempat disekitar lintasan dimana penonton 
dilarang harus dipasang pagar pembatas. Pagar pembatas penonton harus kuat dan 
cukup tinggi untuk menjaga penonton.  
Penggunaan anjing untuk keamanan dilarang didaerah pembalap, mekanik, signal dan 
pers. 
 



 

9 PERATURAN MOTOCROSS 
IKATAN MOTOR INDONESIA 
TAHUN 2021 

 

Pada tiap sisi dari lintasan harus ada daerah bebas paling tidak lebar 1 meter untuk 
pembatas penonton dan pembalap. Daerah ini harus dipasang pagar pembatas disisi 
bagian penonton dan dipasang pembatas disisi bagian lintasan 
Pemasangan pembatas di daerah bebas harus tidak lebih tinggi dari 50 cm diatas 
permukaan tanah dan dipasang dengan pita (untuk keamanan, tali tidak 
diperbolehkan). 
 
Bahan dari pembatas harus terbuat dari kayu (mudah patah) atau bahan yang 
fleksibel. 
 

Karung jerami / pasir atau benda lainnya dari bahan yang lentur harus dipasang untuk 

menjaga pembalap didaerah berbahaya untuk melindungi semua daerah / bagian yang 
berbahaya seperti pohon, pipa, tembok dan lainnya 
 
Lintasan harus bebas dan batu - batu besar dan benda apapun yang keluar keatas 

permukaan tanah harus dibersihkan. 
 
Lintasan diusahakan harus dalam keadaan basah, jika perlu setiap saat sebelum antara 
setiap balapan harus dengan kondisi yang semua hal ini dimaksudkan untuk menjaga 
dan menjamin penonton dan pembalap bebas dari debu yang berlebihan.  
(Lihat Standard Sirkuit Motocross) 
 
01.6 PANITIA  

 
01.6.1 Ketua Jury, Anggota Jury dan Pengamat   
 
Ketua Jury, dan salah satu Anggota Jury akan dinominasikan oleh Komisi Motocross / 
IMI Pusat dan mempunyai Licence. 
 
Bila Ketua Jury berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan maka Anggota 
Jury yang ditunjuk atau disetujui oleh Komisi Motocross / IMI Pusat dapat 
menggantikannya. 
 
Bila Anggota Komisi Motocross IMI Pusat yang menjadi anggota Jury berhalangan 
hadir pada waktu yang telah ditentukan, Ketua Jury dapat menggantinya dengan 
prioritas utama diberikan pada anggota Komisi Motocross IMI Pusat yang ada 
ditempat, bukan dari IMI Provinsi.  
IMI Provinsi hanya dapat mengutus satu Anggota Jury yang mempunyai Licence 
walaupun dalam balapan tersebut ada Kejuaraan lainnya yang diselenggarakan. 
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01.6.2 Utusan IMI Provinsi   
IMI Provinsi harus memberikan secara tertulis siapa yang ditunjuk menjadi utusan dari 
IMI Provinsinya, dimana utusan yang ditunjuk harus mempunyai Licence minimum 
sebagai Jury dan harus diperlihatkan pada saat rapat Jury. 
 
IMI Provinsi hanya dapat mengutus satu Anggota Jury utusannya walaupun dalam 

balapan tersebut ada Kejuaraan lainnya yang diselenggarakan. 

 

01.6.3 Pimpinan Perlombaan  
Pimpinan Perlombaan dapat ditunjuk oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi asalkan 
mempunyai Licence “Pimpinan Perlombaan” yang masih berlaku. 
 
 
01.7 RAPAT ANTARA PENYELENGGARA DENGAN JURY 
  
Rapat antara Penyelenggara dengan Jury  akan diadakan pada hari Jumat jam 16.00 
setelah pemeriksaan lintasan, rapat ini harus diikuti oleh Ketua Jury, Pimpinan 
Perlombaan, panitia penyelenggara (OC), utusan IMI Provinsi, anggota Jury, Sekretaris 
perlombaan, koordinator pencatat waktu,  Koordinator Scrutineering, Koordinator 
Paddock Marshall, Koordinator Petugas Bendera, Koordinator Kesehatan dan 
Koordinator Keamanan. Jika Koordinator Kesehatan dan Koordinator Keamanan tidak 
hadir, maka Panitia Penyelenggara harus menyiapkan rencana penempatan petugas 
Kesehatan dan petugas Keamanan dilapangan dan juga harus menyiapkan rencana 

pertolongan pertama / evakuasi dari petugas Kesehatan dalam rangka kejuaraan 
tersebut. 
 
01.8 PAS TANDA MASUK   
 
Panitia penyelenggara diharuskan mengeluarkan pas tanda masuk yang wajib 
dipergunakan oleh panitia, pembalap dan lainnya yang berkepentingan. Pas tanda 
masuk tersebut harus sesuai dengan fungsinya masing - masing. 
 
01.9 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN   
 
Panitia penyelenggara diharuskan mengeluarkan Peraturan Pelengkap Perlombaan dan 
telah disahkan oleh Komisi Motocross / IMI Pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
perlombaan dilaksanakan, dimana Peraturan Pelengkap Perlombaan tambahan harus 
sesuai dengan Standard Peraturan Pelengkap Perlombaan (sesuai dengan terlampir). 
 
01.9.1 Peraturan Perlombaan Tambahan  
Panitia penyelenggara diharuskan menyediakan / memberikan kepada pembalap 
peraturan perlombaan tambahan yang berisi data - data yang komplit dari kejuaraan 
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01.9.2 Pendaftaran  
Setiap pembalap yang akan mengikuti Kejuaraan Nasional Motocross ini wajib mengisi 
formulir pendaftaran yang telah disediakan dan menandatangani diatas materai dan 
mengirimkannya kembali kepada sekretariat panitia 1 (satu) minggu sebelum hari 
pelaksanaan perlombaan lengkap dengan data - data dari pembalap, mekanik, dan 
kendaraannya berikut masing - masing 2 (dua) lembar pas foto ukuran 3 X 4 serta 
data dari team manajer (bila ada). 
 
01.9.3 Biaya Pendaftaran   
Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Kamis di Minggu kejuaraan. 
Pendaftaran dengan denda adalah Hari Jumat dan Sabtu, sebelum briefing. 
 
Dengan uang pendaftaran maksimal Rp 500.000,- per kelas. Biaya 

pendaftaran ditambah denda maksimal Rp 550.000,- / kelas. 
Panitia tidak akan menerima pendaftaran yang belum lengkap pengisiannya maupun 

kelengkapan - kelengkapan lainnya. 
 
Pembatalan pendaftaran 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan uang pendaftaran 

tidak dikembalikan. 

 
01.9.4 Penolakan Pendaftaran   
 
Panitia berhak menolak pendaftaran tanpa memberikan alasan apapun dan untuk 
itu panitia akan mengembalikan uang pendaftaran pembalap bersangkutan 
 
01.10 LATIHAN   
 
Untuk latihan, pembalap hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan (maximum 2 
kendaraan dengan kapasitas yang sama) yang telah di scrutineering. 
 
Setiap pembalap harus membawa kendaraannya untuk di scrutineering atas nama dan 
nomor startnya. Untuk kendaraan kedua yang akan di scrutineering dapat dilakukan 
dengan 2 (dua) kemungkinan : 
 
1. Seorang pembalap dapat membawa kendaraan kedua untuk di scrutineering atas 

nama dan nomor startnya.  

2. Satu team dapat membawa kendaraan kedua untuk para pembalapnya (maximum 
2 pembalap ) untuk di scrutineering, dengan ketentuan kendaraan tersebut dapat 
dipergunakan oleh para pembalapnya. Dalam hal ini, team yang membawa 
kendaraan tersebut ke petugas scrutineering pada saat akan di scrutineering 
diharuskan melaporkan nama dan nomor start dari para pembalapnya yang akan 
mempergunakan kendaraan tersebut.  
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Start bersama - sama tidak diperbolehkan.  
 

- Pada saat latihan, qualifying Time practice / QR dan balapan 
,manager/pit crew dan pihak yang tidak berkepentingan tidak 
diperbolehkan masuk ke dalam lintasan , hanya boleh berada di 
daerah pit area saja.sanksi denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah) dan apabila denda tersebut belum dibayar maka pembalap 
dari team tersebut tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan latihan, 
Qualifying Practice dan Balapan. 

 
- SANKSI DENDA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan 

dikenakan apabila : 
 Manager / Pit crew / mekanik yang tidak memakai sepatu 

dan/atau merokok di Pit Area 
 Pembalap melewati 2 (dua) kali Chequered flag dan/atau 

melanggar Bendera Merah pada saat pre practice, Qualifying 
Time Practice (QTT) / Qualifying Race, Warm Up atau Race / 
Moto. 
 

01.10.1 Briefing Pembalap   
Briefing akan diadakan antara Jury dan pembalap yang akan dilaksanakan pada hari 
Sabtu, sesuai jadwal acara di depan pintu start, dimana briefing tersebut harus 
diikuti oleh Ketua Jury, Anggota Jury, Pimpinan Perlombaan, Koordinator 
Petugas Bendera, Koordinator Kesehatan, 
Penyelenggara/Promotor, semua pembalap yang akan turut serta dalam 

Kejuaraan. Dapat juga turut serta dalam briefing ini Sekretaris, Perlombaan 

dan Utusan IMI Provinsi 
Pada saat briefing tersebut segala sesuatu mengenai masalah lintasan dan keamanan 

akan dibicarakan. 
Setelah selesai acara briefing akan dilakukan demonstrasi dari seluruh tata cara start. 

 
01.10.2 Pengambilan Waktu Resmi - Hari Sabtu  
Semua pembalap wajib mengikuti pengambilan waktu resmi, Sanksi 

Diskualifikasi / tidak dapat mengikuti balapan utama (moto1 & 2) 
 

LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL 
 
Pada saat dilakukan sesi  Qualifying Time Practice / QR, Pembalap tidak 
diperbolehkan memotong lintasan dan harus mengikuti jalur lintasan, 
Sanksi waktu pembalap tersebut dihilangkan dan ditempatkan diposisi 
terakhir. 
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Khusus untuk kelas 65cc, 85cc, MX2 Junior, MX2  dan MX1 peserta yang dapat turut 
serta dalam balapan utama harus dapat menempuh waktu minimum   117 % 

dari waktu tercepat pembalap pada saat pengambilan waktu resmi (QTT). 
 

01.10.5 Latihan Start - Hari Minggu  
 
LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL 

 

Pada saat latihan ini juga harus diambil waktu tempuhnya dan diperlihatkan / 

diumumkan. 
Jarak antara latihan resmi / warm up dengan balapan pertama harus minimum 1 

(satu) jam dan maksimum 2 (dua) jam. 

 
01.10.6 Hasil Pengambilan Waktu Resmi /Qualiflyng Race  
Semua hasil dari pengambilan waktu resmi harus ditanda tangani oleh Dewan Jury. 
 
01.11 PADDOCK PEMBALAP (Lihat Standard Sirkuit Motocross)  
 
Ketenangan paddock harus dijaga antara jam 19.00 - 06.00 
 
DENDA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dikenakan, apabila :   
Merokok di PADDOCK AREA ( terutama di tempat perbaikan motor ), 
Waiting Zone, Starting Gate dan Signaling Zone  
Apabila  belum dibayar maka akan diberikan SANKSI : Akan dikenakan 
sanksi turun 10 (sepuluh) posisi dari urutan   pada  saat  finish kepada 
pembalap dari team tersebut. 
 
SANKSI turun 10 (sepuluh) posisi dari  urutan   pada  saat finish kepada 
pembalap dari team tersebut, Akan dikenakan apabila : 

 MEMAKAI SANDAL DIAREA SIRKUIT ( Waiting Zone, Starting Gate, 
Signaling Zone dan sepanjang sirkuit.  

 
 Team Manager, Crew dan Suporter pada saat Latihan, Qualifying 

practice dan Balapan BERADA DIDALAM AREA LINTASAN hanya 
diperbolehkan berada di area SIGNALING ZONE. 

 
01.12 KEHADIRAN PEMBALAP  

 
01.12.1 Upacara Pembukaan   
Semua pembalap wajib mengikuti acara pembukaan yang diadakan oleh panitia 
penyelenggara. 
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01.13 BALAPAN  
 

01.13.1 Pemilihan Mesin   
Pembalap diperbolehkan menyiapkan 2 (dua) kendaraan / mesin yang telah di 

Scrutineering,  dimana pembalap diperbolehkan untuk mengganti Kendaraan / 

mesinnya diantara tiap balapan. Pemilihan akhir dari kendaraan paling lambat 15 

menit sebelum Pembalap diperintahkan menuju waiting zone untuk start 

balapan dimulai dengan mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada 

Pimpinan Lomba dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

01.13.2 Jadwal Balapan   
Semua balapan harus berjalan dengan jadwal : 

 

Kelas Durasi Maksimum 

50cc 10 menit + 2 lap 30 Pembalap 

65cc novice 10 menit + 1 lap 30 Pembalap 

65cc 12 menit + 2 lap 30 Pembalap 

85cc 15 menit + 2 lap 30 Pembalap 

MX2 Junior A 20 menit + 2 lap 30 Pembalap 

MX2 Junior B 15 menit + 1 lap 30 Pembalap 

MX2 30 menit + 2 lap 30 Pembalap 

MX1 30 menit + 2 lap 30 Pembalap 

 

Balapan untuk kelas MX2 dan MX1 akan digabung sedangkan point akan 
dipisah berdasarkan kelas. 

Pembalap Motocross tidak diperbolehkan berlomba di kejuaraan Grasstrack KELAS 

KEJURNAS, kecuali kelas OPEN. 
   
Pembalap Grasstrack diperbolehkan mengikuti perlombaan di kejuaraan 
Motocross/ Supercross sesuai dengan kelas dan usianya tetapi tidak 
mendapatkan point pada kejuaraan tersebut. 
 
Waktu setiap balapan : 

 
LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL 

 
Waktu antara balapan pertama dengan balapan kedua harus mempunyai 
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waktu istirahat minimum 90 Menit. 
 
01.14 START  
01.14.1 Tempat Start   
Lebar lintasan pada tempat/garis start harus dapat dipergunakan 30 (tiga puluh) 
kendaraan dan sejajar. Harus ada jarak 1 meter untuk setiap kendaraan pembalap. 

 
01.14.2 Garis Start   
Tempat garis start harus berada pada garis melintang yang sama, jadi semua 
pembalap mempunyai kesempatan yang sama. 
 
Maximum 30 pembalap yang diperbolehkan turut serta dalam start. 
Jumlah pembalap dan posisinya tersebut berdasarkan dari hasil Qualifying 

Time Practice (QTT) / Qualifying Race. 

Jumlah minimal starter adalah 5 pembalap agar kelas dimaksud dapat 

dilombakan. 

01.14.3 Pintu Start   
Pintu start harus dirancang melintang dan melipat / turun pada saat dipergunakan 
dengan sudut maksimum 80 derajat 
Rancangan konstruksi tersebut harus kuat dan kaku. Harus dapat dikontrol secara 
manual atau dengan remote. 
Minimum tinggi dari pintu start tersebut 50 cm dan maksimum 52 cm. Lebar dari 
konstruksi dasar beton dari pintu start tidak boleh lebih dari 60 cm. 

 
01.14.4 Tata Cara Start   
 
Untuk semua Kejuaraan Nasional, sebelum setiap balapan, berikut tata cara 
yang harus dilaksanakan di waiting zone : 
 

 
 
 
 
10 menit sebelum start 

 
 
 

Pintu waiting zone sudah harus ditutup. 
Semua kendaraan sudah harus berada di waiting 
zone. Hukuman untuk pelanggaran dari peraturan ini 
adalah diusulkan pemecatan dari balapan. 
 

Pembalap cadangan yang tidak dapat turut serta 
dalam start harus keluar dari waiting zone. 
Papan 10 menit dikeluarkan / diperlihatkan. Setelah 
adanya signal/tanda, hanya pembalap dan 2 (dua) 
orang, (1 mekanik dan pemegang payung). 
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Petugas televisi dan panitia yang tidak 
berkepentingan harus meninggalkan daerah waiting 
zone. 
 
Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu start 
pada saat  tersebut. 
 

 
 
 
 
4 menit sebelum start 

 
Papan 4 menit dikeluarkan / diperlihatkan. Setelah  
adanya signal / tanda, pembalap harus memakai  
helmnya dan bersiap untuk start balapan. 
  

Mekanik dan pemegang payung harus tetap di 
Waiting zone 
 
Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu start 
pada saat  tersebut. 

 
 
 
 
 
 

3 menit sebelum start 

Papan 3 menit dikeluarkan /diperlihatkan. 
Atas perintah Pimpinan Perlombaan, setelah suatu 
signal / tanda.pembalap meninggalkan waiting zone 
untuk selanjutnya menuju pintu start. 
 
Mekanik dan pemegang payung yang berada di 

waiting zone harus tetap berada di waiting zone 
sampai dengan dilakukannya start. 
 
Selain pembalap, baik petugas televisi maupun panitia 
yang tidak berkepentingan dilarang untuk menuju 
kepintu start pada saat tersebut. 

 
Cara memasuki atau memilih pintu start bagi pembalap pada kedua balapan 

berdasarkan hasil QTT / QUALIFYING RACE untuk kelas 65cc, 85cc, MX2 

Junior A dan MX2, MX1 
 
Untuk Kejuaraan Nasional tidak diperbolehkan adanya baris kedua, pintu 

start yang harus disediakan adalah sebanyak 30 posisi dalam satu baris.  
Bila seorang pembalap telah mengambil tempat pada pintu start, pembalap 
tersebut tidak dapat lagi mengganti tempatnya, kembali ke waiting zone 
atau menerima/mendapatkan bantuan sebelum start tidak diperbolehkan. 
 
Jika seorang pembalap mengalami kerusakan mesin di pintu start, dia harus 
tetap menunggu untuk mendapatkan bantuan sampai pintu start telah 
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terbuka. Pada saat pintu start telah terbuka dia dapat menerima bantuan 
oleh mekaniknya hanya di posisi tersebut. 

 
Hukuman untuk pelanggaran peraturan ini adalah diusulkan pemecatan dari 
balapan. 
 
Start bersama - sama akan dilakukan dengan cara mesin dihidupkan, 
petugas starter akan memegang keatas bendera hijau, dimana pada saat 
tersebut peserta berada dibawah perintahnya sampai semua pembalap telah 
berada di garis start. 
Setelah semua pembalap telah berada digaris start, petugas starter akan 
mengangkat tanda “15 detik” untuk hitungan 15 detik penuh. Setelah 
hitungan dari “5 detik“ dimana pintu start akan terbuka antara waktu 5 dan 
10 detik setelah tanda “5 detik” diperlihatkan 
 
Anggota Dewan Jury akan mengontrol cara kerja dari pintu start. 
 
Untuk Kejuaraan Nasional semua starter harus berada dalam satu garis. 
 
Daerah didepan pintu start harus mempunyai batasan dan harus 
dipersiapkan dengan baik agar semua pembalap mendapat kemungkinan 
atau kesempatan yang sama. Tidak seorangpun boleh berada didaerah ini, 
kecuali panitia dan photografer, dan tidak diperbolehkan merapikan daerah 
ini. 
 
Tidak seorangpun boleh berada didaerah ini kecuali pembalap dan panitia yang 
berkepentingan dapat diijinkan berada dibelakang pintu start. Pembalap dapat 
diijinkan untuk memperbaiki daerah ini asalkan tanpa menggunakan alat atau 
mendapat bantuan dari luar sanksi pemecatan. 
 
Pada saat  start pembalap tidak diperbolehkan mendapat bantuan dari 
manapun akan tetapi diperbolehkan menggunakan Starting Blok. 
Apabila pada saat start pembalap melakukan jump start dan lolos melewati 
starting gate/pintu start, maka pembalap tersebut akan dikenakan sanksi 
turun 5 (lima ) posisi dari urutan pembalap tersebut pada saat finish. 
 
01.14.5 Kesalahan Start   
Semua kesalahan start akan dinyatakan dengan bendera merah yang dikibarkan. 
Pembalap diharuskan langsung kembali ke waiting zone dan start ulang akan dilakukan 
secepatnya. 
 
Pertukaran kendaraan tidak diperbolehkan setelah kesalahan start. 
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Pembalap cadangan tidak diperbolehkan turut serta setelah kesalahan start. 
 
01.14.6 Perbaikan dan Penggantian   
Pembalap mempunyai kemungkinan untuk perbaikan atau menukar Silencer (saringan 
knalpot) atau suku cadang lainnya didalam daerah perbaikan (repair zone) pada saat 
balapan, sanksi diskualifikasi / Pemecatan. 
 
 
01.15 PENCATAT WAKTU DAN LAP SCORER   

Pencatat waktu dan lap score harus berada pada satu garis dengan garis finish. 
 

01.15.1 Petugas Pencatatan Waktu   
Supaya dapat melaksanakan tugas - tugasnya, pencatat waktu pada perlombaan harus 
menggunakan ketentuan perlombaan sebagai berikut: 

01.15.1.1 Peralatan Pencatat Waktu   
Peralatan pencatat waktu ( chronometer/stop watch ) dengan 1/10 
detik dengan double split stop mekanisme sesuai dengan waktu 
yang sesungguhnya. 
01.15.1.2 Pencatat Waktu Cadangan   
Pencatat waktu pada perlombaan harus mempunyai chronometer / 
stop watch cadangan untuk mengecek pembacaan dari alat yang 
sedang digunakan. 

 
01.15.2 Sistem Pencatat Waktu   
Pembalap harus menyetujui / menerima semua macam / type / merk apa saja dan 
sistem peralatan pencatat waktu yang dipergunakan. 
 
01.16 PENGHENTIAN BALAPAN   
Pimpinan Perlombaan mempunyai hak penuh untuk memberhentikan balapan atas 
inisiatifnya sendiri untuk kepentingan keamanan, atau kasus lainnya seperti force 
majeure dimana balapan harus sesegera mungkin diberhentikan atau menunda 
sebagian dari seluruh balapan.  
Jika balapan diberhentikan pada saat baru berjalan “X” menit (sebelum setengah dari 
waktu balapan), balapan tersebut akan di start ulang lagi. Pembalap diharuskan segera 
kembali ke paddock dan start ulang akan dilakukan 30 menit kemudian setelah start 
yang dibatalkan tadi.  
Penggantian kendaraan (yang telah di scrutineering) diperbolehkan. Pemilihan akhir 
kendaraan paling lambat 15 menit sebelum start ulang. 
 
Pembalap cadangan dapat turut serta pada saat start ulang jika satu atau lebih starter 
utama tidak diperbolehkan turut serta pada balapan tersebut karena pemecatan oleh 
Pimpinan Perlombaan. 
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Pimpinan Perlombaan dapat memecat satu atau lebih pembalap untuk tidak turut serta 
pada start ulang, kerena menganggap pemberhentian balapan tersebut dikarenakan 
kesalahan pembalap yang bersangkutan. 
 
Jika balapan diberhentikan 51%  dari  waktu balapan telah dilalui, maka 
balapan tersebut akan diumumkan / dinyatakan sah.Urutan finish dari 
pembalap akan dilihat pada lap sebelum bendera merah dikibarkan.  
Semua pembalap yang diberhentikan oleh Pimpinan Perlombaan (yang 
mempunyai hak untuk bendera merah ) akan ditempatkan sesudah 
pembalap yang telah menempuh seluruh lap atau lap yang lebih banyak 
Point kejuaraan akan diberikan untuk seluruh pembalap yang turut 
serta/start dan  akan diurut berdasarkan posisi pada saat finish. 

 
Kecuali terjadi kesalahan start, balapan akan di start ulang hanya satu kali. Jika 
diperlukan balapan distop lebih dari satu kali maka balapan tersebut akan dinyatakan 
batal. 
 
01.17 BANTUAN DARI LUAR - MEMOTONG LINTASAN   
Seluruh bantuan dari luar lintasan pada saat latihan dan balapan tidak diperbolehkan 
kecuali dibantu / diangkat oleh petugas panitia yang terdaftar atas inisiatifnya demi 
keamanan (keselamatan), hukuman untuk pelanggaran ini adalah pemecatan. 
 
Pada saat latihan dan balapan, konsultasi antara manajer, mekanik dan pembalap 
hanya diijinkan didaerah perbaikan dan daerah signal. 
 
Pembalap yang berhenti disepanjang lintasan untuk konsultasi dengan lainnya dapat 
mengganggu pembalap lainnya, bila hal ini terjadi maka dapat diartikan sama dengan 
mendapat bantuan dari pihak luar, hukuman untuk pelanggaran ini adalah pemecatan. 
 
Pada satu bagian dari lintasan harus ada suatu daerah untuk memperbaiki kendaraan 
pada saat balapan. Pada daerah ini orang - orang yang diperbolehkan masuk adalah 
mekanik yang terdaftar yang untuk memperbaiki dan menyetel kendaraan pada saat 
balap, manager pemberi signal dan utusan dari Industri. 
 
Semua bagian dari kendaraan dapat dimodifikasi disetel dan ditukar, kecuali frame 
(chassis) harus disegel. Untuk silencer (saringan suara dapat dilihat pada FIM 
Technical Rules Art 79.03). 
 
Semua pengisian ( bensin, oli dll ) harus dilakukan dalam keadaan mesin mati. Semua 
pembalap yang masuk kedalam daerah perbaikan (repair zone), pada saat akan keluar 
menuju lintasan diharuskan berhenti untuk menunggu aba - aba dari petugas panitia, 
hukuman dari pelanggaran ini akan diusulkan yang mengakibatkan pemecatan dari 
balapan. 
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Semua pembalap yang memasuki paddock pada saat berlangsungnya 
balapan dengan mesin hidup tidak diperbolehkan memulai lagi balapan itu. 
 
Pembalap tidak diperbolehkan memakai radio komunikasi. 
Pembalap tidak diperbolehkan memakai/memasang kamera pada Helmet kecuali pada 
kendaraan/sepeda motor. 
 
Pembalap diperbolehkan menggunakan alat penyangga (STARTER BLOCK) pada 
daerah pintu start. 
 
Memotong jalur lintasan tidak diperbolehkan. Hukuman untuk pelanggaran ini 
pemecatan mulai dari latihan sampai balapannya. Jika diperlukan, hukuman lainnya 
akan ditentukan oleh Dewan Jury. 
 
Pembalap yang meninggalkan jalur lintasan pada saat balapan berlangsung 
dapat kembali mengikuti balapan dengan masuk kedalam jalur lintasan 
secara perlahan, peserta harus kembali dari titik terdekat dimana tempat ia 
keluar tanpa mendapat keuntungan. 
 
Hukuman pemecatan akan diberikan kepada pembalap atas pelanggaran – 
pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta dan juga anggota team (manager dan 
crew) , sebagai berikut: 
1. Memberikan keterangan palsu dalam formulir pendaftaran   
2. Menjalankan kendaraan di dalam lintasan berlawanan arah.  
3. Merokok dalam paddock atau waiting zone.  
4. Melakukan gerakan / manuver / tindakan yang membahayakan 

pembalap lainnya  
5. Tidak mentaati perintah panitia sebelum, selama dan sesudah 

perlombaan.   
6. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sportif dan 

merugikan umum baik sebelum, selama maupun sesudah perlombaan 
berlangsung.    

7. Tidak menghiraukan perintah berhenti dari Pimpinan Perlombaan   
8. Berkelahi sesama pembalap atau bertindak kasar terhadap panitia   
9. Membawa minumam keras yang dapat memabukkan atau 

menggunakan obat terlarang, obat perangsang dan sebagainya.   
10. Tidak dapat menunjukkan Kartu Ijin Start ( KIS ).  
11. Tidak lulus pada waktu scrutineering ulang.  
12. Melakukan tindakan melawan petugas panitia, Pimpinan Perlombaan, 

Juri dan Petugas lainnya 
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01.18 SIGNAL DAN TANDA BENDERA  
 

01.18.1 Signal   
Panitia akan memberikan signal/tanda papan putih berukuran 75 cm X 60 cm dengan 
angka hitam berukuran 50cm dengan ketentuan : 
 

SIGNAL/TANDA ARTINYA 

 
Papan 10 menit ( 10’ ) 

(di waiting zone) 

 
Hanya  pembalap dan 2 (dua) orang 
(1 mekanik  dan 1 pemegang payung),petugas  
televisi  dan  panitia  yang tidak Berkepentingan 
harus meninggalkan daerah waiting  zone. 

Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu start 
pada saat  tersebut 
 

 
Papan 4 menit ( 4’ ) 

(di waiting zone) 
 

 
Pembalap harus memakai helmnya dan bersiap untuk 
start balapan 

 
Papan 3 menit ( 3’ ) 

(di waiting zone) 
 

 
Pembalap meninggalkan  waiting zone  untuk menuju 
pintu start. 
 

 
Papan 15 detik ( 15” ) 

(di daerah start) 
 

 
15 detik sebelum start dilakukan 

 
 

Papan 5 detik ( 5” ) 
(di daerah start) 

 

 
 
Pintu start akan terbuka antara 
waktu 5 dan 10 detik. 

 
Panitia petugas bendera sebaiknya ditugaskan kepada laki -laki, sedangkan 
ukuran semua bendera adalah 100 cm X 80 cm  
 
01.18.2     Tanda Bendera 
 

TANDA ARTINYA 

 
Bendera Merah, dikibarkan 

 

 
Stop untuk semua 
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Bendera Hitam dengan 

papan nomer pembalap 

yang tertera 

Pembalap yang bersangkutan diharuskan 
berhenti dan pembalap tersebut tidak 
diperbolehkan melanjutkan perlombaan. 

Bendera Hitam dengan 
bulatan Berwarna jingga ( 
orange ) dengan papan 

nomer pembalap yang tertera 
 

Pembalap yang bersangkutan diharuskan 

masuk  

kedaerah perbaikan (pit) untuk 

melakukan perbaikan pada kendaraan. 

pembalap tersebut masih dapat 

melanjutkan perlombaan setelah 

kendaraannya diperbaiki. 

 
 

Bendera Kuning 
 

Bahaya, jalan perlahan - lahan, persiapan 

untuk berhenti, dilarang mendahului. 
Sanksi dari pelanggaran ini (khusus bendera 
kuning), bila dilanggar akan mengakibatkan 
pengurangan 1 ( satu ) putaran. 

 
 

Bendera Biru dikibarkan 

Hati hati ada pembalap yang akan 

mendahului anda (anda akan di overlap / 

disusul ), dan Tetap berada di jalur,  

tidak diperbolehkan berpindah jalur . 

( Bendera Biru hanya dipergunakan oleh 
petugas bendera tambahan, yang hanya 
bekerja khusus untuk bendera Biru ) 

 
Bendera Hijau 

 

Lintasan bebas / bersih untuk start 

balapan. 

( Bendera Hijau hanya dapat 

dipergunakan oleh petugas bendera 

khusus pada saat akan dilakukan start 

balapan ) 

Bendera Hitam putih kotak-
kotak 

Latihan atau balapan telah berakhir 

Bendera Putih silang 
Merah 

Hati – hati, jalan perlahan lahan 

Tim Medis/kesehatan ada dilintasan 

Dilarang saling mendahului atau 

melakukan Jump didaerah tersebut. 

 

Bendera - bendera tersebut harus dalam keadaan polos (tanpa ada logo sponsor). 
Umur minimum petugas bendera adalah : 16 Tahun. 
 
Panitia penyelenggara diharuskan memberikan nama - nama petugas bendera dari 
setiap pos dimana daftar nama - nama tersebut harus diberikan kepada Ketua Jury 
sebelum rapat Jury pertama dimulai. 
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Petugas bendera harus memakai seragam dengan warna yang netral, tidak 
diperbolehkan memakai seragam dengan warna kuning atau merah, hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dengan bendera.  
Untuk setiap pos harus ada minimum 2 (dua) orang petugas dimana 1 (satu) satu 
orang memengang bendera dan 1 (satu) satu orang lainnya untuk memberikan 
bantuan untuk keamanan kepada pembalap. 
 
Tambahan 1 (satu) orang petugas juga dibutuhkan untuk disetiap jump. 
Petugas bendera harus tetap berada didaerah lintasan sampai dengan berakhirnya 

waktu protes. 
 
01.19 MELEWATI GARIS KONTROL   
Pada saat kendaraan pembalap melewati garis kontrol sudah harus tercatat dan begitu 
juga saat sebagian kendaraan pembalap melewati garis kontrol. dimana pembalap 
harus selalu bersamaan dengan kendaraannya 
 
01.20 SCRUTINEERING DAN VERIFIKASI   
Scrutineering harus sesuai dengan prosedur (FIM Motocross Technical Rules) dengan 
jadwal sesuai Peraturan Motocross Ikatan Motor Indonesia dan Peraturan Perlombaan 
Tambahan dari kejuaraannya. 
 
01.20.1 Kebisingan Suara Setelah Setiap Balapan   
Segera setelah berakhirnya balapan dari dua balapan yang telah ditentukan, 3 (tiga) 
kendaraan akan dipilih secara acak oleh Dewan Jury untuk diperiksa kembali 
kebisingannya. 
Setiap pembalap yang kendaraannya melebihi limit kebisingan (dBA 112 + 2) - 
apakah salah satu dari pembalap yang dipilih secara acak atau pembalap lain 
yang kendaraannya termasuk ikut diperiksa - akan dikenakan hukuman 1 (satu) 
menit tambahan waktu dari yang ditempuh pembalap tersebut pada saat 
balapan.  
Setelah penambahan waktu 1 (satu) menit tersebut, pembalap yang bersangkutan 
akan ditempatkan urutannya dengan pembalap lain yang telah menempuh jumlah 
putaran lap yang sama, sesuai dengan waktu tempuhnya. 
Akan tetapi pembalap mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya dan kendaraan 
tersebut harus diperiksa ulang sebelum start balapan berikutnya. Untuk itu petugas 
scrutineering harus tetap berada ditempatnya dengan peralatannya. 
 
01.20.2 Final Verifikasi   
Segera setelah balapan terakhir selesai 5 (lima) kendaraan terdepan pada setiap 
balapan ditambah 1 (satu) kendaraan yang dipilih secara acak harus berada didaerah 
tertutup untuk pemeriksaan ulang. Kendaraan tersebut harus tetap berada di daerah 
tersebut selama 30 menit dihitung dari waktu finish pembalap terdepan. Hal ini 
dilakukan bila ada yang protes menghendaki untuk diuji ulang. 
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Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan setelah selesainya lomba meliputi 
semua aspek tentang spesifikasi teknik sepeda motor , contohnya : saringan 
knalpot (silencer), tuas rem, jok/ tempat duduk, rem depan , rem belakang dan 
lainnya yang sesuai aspek safety serta spesifikasi kendaraan sanksi Pemecatan / 
diskualifikasi. 
 
Apabila  pada saat finish terdapat pembalap yang mengalami kehilangan 
silencer /knalpot dalam keadaan tidak lengkap maka pembalap tersebut 
akan dikenakan sanksi  turun 5 (lima ) posisi dari urutan pembalap tersebut 
pada saat finish. 
 
Dalam hal tertentu, Dewan Juri berhak / berwenang  memerintahkan 

melakukan Bongkar Mesin  terhadap 5 (lima) kendaraan yang finish 
terdepan ditambah dengan minimal 1 (satu) kendaraan yang dipilih secara 
acak disemua kelas yang dilombakan tanpa menunggu adanya Protes. 

01.20.3 Biaya Protes Yang Menyangkut Masalah Mesin   
Biaya untuk protes masalah mesin sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus 
ribu rupiah) dimana biaya tersebut harus dibayar oleh pihak yang kalah kepada 
mekanik dan pembalap yang telah membuka mesinnya. 
 
01.20.4 Pemeriksaan Bahan Bakar   
Pemeriksaan bahan bakar akan dilakukan sesuai Art 63.05 FIM Motocross Technical 
Rules. Pembalap yang melakukan / melanggar aturan yang telah ditentukan akan 
dikenakan hukuman pemecatan dari seluruh balapan. 

 
01.20.5 Anti doping dan alkohol tes   
Pemeriksaan anti doping dan alkohol tes akan dilakukan sesuai FIM Medical Code. 
Pembalap yang terbukti melakukan / melanggar aturan yang telah ditentukan akan 
dikeluarkan hukuman pemecatan dari seluruh balapan. Hukuman selanjutnya mungkin 
akan diberikan. 

 
01.21 HASIL   
Juara dari balapan ini adalah pembalap pertama / terdepan yang melewati garis finish. 
Pembalap yang masih melakukan balapan diharuskan langsung berhenti setelah 
melewati garis finish.  

 
Pada saat melewati garis finish, pembalap harus bersamaan dengan kendaraannya.  
  
Juara dari balapan ini adalah pembalap yang mendapatkan / mempunyai angka 
tertinggi dari hasil yang didapat pada saat finish.  
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Jika terdapat angka yang sama, maka pembalap yang mempunyai angka lebih tinggi 
pada balapan kedua adalah pemenangnya.  
 
Jika terdapat lebih dari satu orang pembalap mempunyai jumlah nilai point yang 
sama,maka peringkat/posisi yang lebih tinggi diberikan kepada : 
 

- Nilai sama dalam suatu seri kejuaraan : 
 Pembalap yang pernah menduduki peringkat tertinggi diantara 

mereka yang memiliki nilai sama. 
 Pembalap yang lebih banyak/sering menduduki peringkat lebih tinggi 

dalam perlombaan sebelumnya. 
 Pembalap yang memiliki peringkat lebih tinggi pada perlombaan 

putaran terakhir. 
  

- Nilai sama dalam suatu perlombaan : 
 Nilai/point yang lebih tinggi pada race/moto kedua/terakhir. 

  
Jika pada saat  lomba terjadi hal yang disebabkan oleh masalah teknis pada 
motor pembalap yang bukan karena disengaja dan tidak menguntungkan 
dirinya serta tidak membahayakan pembalap lainnya, misalnya : keausan 
ban, handle patah, footstep lepas, knalpot patah, cover terlepas dan lain 
sebagainya, maka keputusan kepada pembalap atas hal tersebut tidak 
dapat diprotes. 
Penilaian mengenai penerapan atas hal ini adalah kewenangan mutlak Race 
Direction (pada lomba dengan sistem race direction) atau Dewan Jury (pada 
lomba yang tidak menggunakan sistem race direction). 
 
Balapan berakhir pada saat selesai/putaran lengkap dimana bendera Finish / 

chequered flag dikibarkan pada si pemenang. 
Semua pembalap yang ikut ambil bagian dalam balap akan diklasifikasikan secara 
urutan finish dan jumlah putaran lap yang telah diselesaikan, yaitu semua pembalap 
yang finish pada lap yang sama dengan pemenang akan diklasifikasikan dengan urutan 
sesuai siapa dulu yang melewati garis finish, diikuti oleh pembalap yang 
menyelesaikan kurang satu lap, lalu kurang dua lap dan seterusnya.  
Point kejuaraan akan diberikan untuk seluruh pembalap yang turut 
serta/start dan  akan diurut berdasarkan posisi pada saat finish. 
 
Prosedur ini untuk memastikan klasifikasi dalam hasil para pembalap yang tidak 
menyelesaikan putaran dalam waktu 5 menit setelah kedatangan si pemenang akan 
diurut menurut jumlah putaran yang telah diselesaikan, dan apabila terjadi hasil yang 
sama, maka disesuaikan dengan urutan finish pada akhir putaran yang terdahulu. 
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Apabila bendera Finish / chequered flag salah dikibarkan setelah waktu  
resmi / jarak,  maka  urutan  pemenang  akan diputuskan  oleh urutan 
waktu pembalap yang sedang berlangsung di catatan waktu/jarak resmi 
panitia. 
 
Di situasi-situasi lain, kesalahan mengibarkan bendera Finish / chequered 
flag sebelum waktu/jarak resmi panitia, maka urutan finish akan 
diputuskan oleh urutan dimana pada waktu bendera finish dikibarkan. 
 
Pemenang adalah pembalap yang telah mengumpulkan nilai/poin terbanyak, juara 
kedua adalah pembalap yang telah mengumpulkan nilai kedua terbanyak, dan begitu 
seterusnya, masing-masing tergantung dari jumlah balapan yang telah diselesaikan. 
 
Apabila terjadi ada hasil yang sama, nilai yang didapat pada balap kedua akan 

menentukan urutan pemenang di posisi final di perlombaaan 

Hasil keseluruhan akan diselesaikan oleh pembalap yang belum mendapat nilai di 
Kejuaraan Nasional. Mereka akan diurutkan dengan menambah posisi mereka di race 1 
dan race 2. Pembalap yang telah mendapatkan penempatan keseluruhan terkecil akan 
ditempatkan dibelakang pembalap yang telah mencetak poin. Dan ini akan diikuti oleh 
yang belum mendapatkan poin ke dua dan seterusnya. 
Apabila terjadi hasil yang sama, posisi di balapan kedua akan ditentukan oleh urutan di 

posisi akhir pembalap dari balapan tersebut yang belum mendapat poin. 
 
Seluruh hasil harus disahkan oleh Dewan Jury. 
 
Hasil lomba baru dinyatakan resmi atau sah setelah berakhirnya jangka waktu protes 
Apabila protes diajukan, hasil belum dinyatakan resmi atau sah sampai adanya 

keputusan yang dibuat oleh juri. 
Apabila permohonan naik banding diajukan untuk melawan keputusan dari juri, maka 
hasil-hasil belum dapat dianggap sebagai definitive, sampai sebuah keputusan akhir 
telah dimbil oleh sebuah badan/panitia yang kompeten. 
 
Diharuskan kepada semua penyelenggara untuk segera setelah selesainya 

kedua balapan tersebut untuk mengirim hasil-hasil kejuaraan kepada IMI 

Pusat  dan penyelenggara kejuaraan berikutnya. 
 

01.22 ANGKA UNTUK KEJUARAAN   
Angka yang akan diberikan kepada 20 pembalap untuk setiap sesi/moto 
yang dilaksanakan : 
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ANGKA /POINT : 

 
Juara 1 : 25 Juara 11 : 10 
Juara 2 : 22 Juara 12 : 9 
Juara 3 : 20 Juara 13 : 8 
Juara 4 : 18 Juara 14 : 7 
Juara 5 : 16 Juara 15 : 6 
Juara 6 : 15 Juara 16 : 5 
Juara 7 : 14 Juara 17 : 4 
Juara 8 : 13 Juara 18 : 3 
Juara 9 : 12 Juara 19 : 2 

Juara 10 : 11 Juara 20 : 1 
 
01.23 PROTES   
Protes harus diajukan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 49 buku Peraturan 
Nasional Olahraga Bermotor dengan disertai uang jaminan  sebesar Rp. 1.000.000,-  
( Satu juta rupiah ).  
 

Protes  secara kolektif dan/atau secara lisan tidak dapat diterima 

 
 
01.24 PEMBAGIAN HADIAH   
Juara pertama sampai ketiga setiap balapan diharuskan mengikuti acara pembagian 
hadiah dan harus segera dilakasanakan setelah berakhirnya setiap balapan dan wajib 
diikuti oleh peserta. 
 
Pada saat pembagian hadiah, pembalap wajib memakai pakaian balap dan 
atau memakai baju team serta wajb memakai sepatu. 
 
01.25 JUMPA PERS   
Juara dari tiap balapan, keseluruhan balapan dan pembalap yang diundang 
khusus oleh panitia diharuskan mengikuti acara jumpa pers secara singkat 
setelah acara pembagian hadiah. 
 
01.26 HADIAH DAN PIALA  

 
01.26.1 Hadiah uang   
 
 
 
 



 

28 PERATURAN MOTOCROSS 
IKATAN MOTOR INDONESIA 
TAHUN 2021 

 

Minimum hadiah uang untuk setiap kelas adalah : 
 
Kelas 50cc (total point) Kelas 65cc (total point) Kelas 85cc (Moto) 

JUARA 1  Rp.   900.000 

JUARA 2  Rp.   800.000 

JUARA 3  Rp.   700.000 

JUARA 1  Rp. 1.000.000 

JUARA 2  Rp.    800.000 

JUARA 3  Rp.    700.000 

JUARA 4  Rp.    600.000 

JUARA 5  Rp.    500.000 

 

JUARA 1  Rp.    900.000 

JUARA 2  Rp.    700.000 

JUARA 3  Rp.    600.000 

JUARA 4  Rp.    550.000 

JUARA 5  Rp.    500.000 

 

Kelas MX2 JR A (moto) Kelas MX2 (moto) Kelas MX1 (moto) 

 

JUARA 1  Rp. 1.000.000 

JUARA 2  Rp.    800.000 

JUARA 3  Rp.    700.000 

JUARA 4  Rp.    600.000 

JUARA 5  Rp.    500.000 

 

 

JUARA 1  Rp. 1.700.000 

JUARA 2  Rp. 1.400.000 

JUARA 3  Rp. 1.200.000 

JUARA 4  Rp. 1.000.000 

JUARA 5  Rp.    900.000 

 

JUARA 1  Rp. 2.000.000 

JUARA 2  Rp. 1.800.000 

JUARA 3  Rp. 1.500.000 

JUARA 4  Rp. 1.300.000 

JUARA 5  Rp. 1.000.000 

 
 

- Hadiah uang akan diberikan kepada para pemenang tanpa 
ketentuan quota atau Jumlah peserta. 

 
 

01.26.2 PIALA  

 
Piala akan diberikan kepada pembalap dengan total point/angka tertinggi untuk juara 

1 s/d 5 kelas 65cc, 85cc, MX2 Junior, MX2 dan MX1 

      
khusus untuk kelas 50cc  dan 65cc Novice  untuk Piala juara 1 s/d 10. 

 
01.27 INTEPRETASI   
 
Bila terdapat intepretasi dari peraturan ini maka peraturan yang dipakai 
adalah peraturan IMI Pusat . 
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STANDARD SIRKUIT MOTOCROSS 
 
01.5 INSPEKSI   

01.3.1 lnspeksi  
01.3.2 Homologasi  
01.3.3 Pemeriksaan  

 

01.6 LINTASAN   
02.2.1 Umum  
02.2.2 Panjang  
02.2.3 Lebar  
02.2.4 Jarak bebas  
02.2.5 Kecepatan  
02.2.6 Keamanan penonton dan pembalap  
02.2.7 Rintangan  
02.2.8 Daerah start  

02.2.8.1 Penempatan pintu start  
02.2.8.2 Lintasan lurus tempat start  

01.6.4 Waiting zone  
01.6.5 Pos signal  
01.6.6 Pencatat waktu dan lap scorer  
01.6.7 Daerah perbaikan dan signal  

 

01.10 PINTU START  

 

01.11 PADDOCK PEMBALAP  

 

01.12 PEMASANGAN INSTALASI - PERALATAN   
01.9.1 Lokasi kantor panitia  
01.9.2 Pemasangan instalasi paddock pembalap  
01.9.3 Pemasangan instalasi pers  
01.9.4 Ruangan Jury  
01.9.5 Ruangan pencatat waktu dan lap scorer  
01.9.6 Sistem pengeras suara  
01.9.7 Pemasangan instalasi penonton  
01.9.8 Alat berat  
 

01.9.4 PELAYANAN DARURAT   
 Pelayanan kesehatan  
 Pelayanan pemadam kebakaran  
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DIAGRAM  MOTOCROSS (Art. 31.01) 
 
DIAGRAM  A – J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STANDARD SIRKUIT MOTOCROSS  
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IKATAN MOTOR INDONESIA 
 
02.1 INSPEKSI  
02.1.1 Inspeksi   
Komisi Motocross IMI Pusat harus menginspeksi dan menyetujui semua sirkuit. 
Inspeksi ini harus dilakukan dimana juga harus dibuat / dilampirkan dengan gambar 
rencana dengan skala perbandingan 1 : 1000 dimana didalam gambar rencana 
tersebut harus menunjukkan semua lokasi : jump, kantor panitia, pos signal, pos 
kesehatan, ambulance, ruang pers dan ruang jury. 

 

Panjang lintasan harus diukur secara akurat yang akan menyatakan panjang yang 
tepat dari rencana gambar tersebut. Ukuran ini harus dibuat sepanjang garis center 

dari lintasan itu. Dimana hal tersebut juga merupakan rekomendasi untuk membuat 
catatan dari sirkuit yang di inspeksi yang akan disampaikan kepada IMI pusat bersama 
laporan dari hasil inspeksi. 

 

Pertanggungan jawab dari aplikasi untuk membuat lapangan yang diinspeksi atau akan 
diinspeksi ulang tergantung pada informasi dari IMl Provinsi kepada IMI pusat untuk 
menginformasikannya paling lambat 1(satu) bulan sebelum dipergunakan. 
Lintasan yang akan dipergunakan untuk Kejuaraan Nasional Motocross 

wajib di inspeksi minimum 2 (dua) minggu sebelum kejuaraan dimulai, 
apabila inspeksi belum dilaksanakan dalam waktu tersebut maka status 
Kejuaraan Nasionalnya dibatalkan. 

 

Inspektur yang ditunjuk oleh IMI Pusat haruslah seorang pemegang licence yang 
masih berlaku sebagai Sporting Steward untuk Motocross. Pada umumnya apabila 
lapangan akan diinspeksi untuk pertama kali dilakukan pada sirkuit yang belum pernah 
diinspeksi maka inspektur yang akan melakukan inspeksi tersebut harus merupakan 
anggota komisi Motocross IMI Pusat pada saat itu. 
 

02.1.2 Homologasi   
Jika inspeksi itu dilakukan sesuai Standard pada saat itu, maka inspektur yang ditunjuk 
oleh komisi Motocross IMI Pusat akan mengusulkan kepada IMI Pusat untuk 
memberikan homologasi sirkuit tersebut. Bila sirkuit tersebut telah di homologasi tidak 
diperbolehkan adanya perubahan, kecuali dalam hal keselamatan / darurat. 
Dimana hal ini harus disetujui oleh Komisi Motocross IMI Pusat bahwa sirkuit yang di 
inspeksi adalah sirkuit yang sama yang akan dipergunakan untuk kejuaraan. 

 

lnspektur akan menyebutkan kelas - kelas kendaraan yang direkomendasikan untuk 
dipakai dalam sirkuit tersebut dan jika perlu akan menunjukkan perubahan - 
perubahan yang harus dilakukan terhadap sirkuit tersebut dimana perubahan -
perubahan tersebut hanya bersifat kecil dan IMI Provinsi bertanggung jawab bahwa 
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perubahan tersebut telah dilakukan sebelum kejuaraan diselenggarakan.  
Homologasi dari sirkuit permanen akan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun 
sedangkan untuk sirkuit non permanen homologasi akan diberikan untuk 1 (satu) 
kejuaraan. 
 

01.15 Pemeriksaan   
Untuk pemeriksaan sirkuit dan perlengkapan - perlengkapannya harus dilakukan oleh 
Ketua Jury dengan didampingi oleh Pimpinan Perlombaan yang akan dilakukan pada 
hari Jumat jam 14.00 dengan melibatkan : Anggota Jury, Sekretaris Perlombaan dan 2 
(dua) orang wakil Pembalap. Jika diperlukan, pemeriksaan sirkuit ke 2 dapat dilakukan. 

 

Bila diperlukan adanya perbaikan pada sirkuit tersebut, maka Pimpinan Perlombaan 

bertanggung jawab penuh untuk perbaikan - perbaikan yang harus diIakukan. 
 

02.2 LINTASAN  

 

02.2.1 Umum   
Lintasan dapat dibuat permanen atau sementara. 

 

Penggunaan bahan harus semata - mata alami ( pasir atau tanah ). 

 

Lintasan tidak boleh melewati genangan air dan tidak terlalu berbatu. Penggunaan 

beton diatas lintasan dilarang. 

 

02.2.2 Panjang   
Panjang lintasan tidak boleh kurang dari 1.200 meter (walaupun panjang lintasan 
harus dikurangi karena kondisi yang jelek) dan tidak boleh lebih dan 2.000 meter 
ukuran garis center (Lihat Diagram A). 
 
02.2.3 Lebar   
Lebar pada titik tertentu tidak boleh kurang dari 5 meter. Minimum lebar yang 
direkomendasikan adalah 8 meter. Dilintasan tidak diperbolehkan adanya rintangan ( 
pohon ) / (Lihat Diagram A). 
 

02.2.4           Jarak Bebas   
Jarak bebas antara lintasan dengan semua rintangan yang ada diatas permukaan 
tanah harus minimum 3 meter (Lihat Diagram A). 
 
Dibuat jalur khusus atau double track untuk kelas 50cc dan 65cc pada titik 
atau bagian dimana rintangan/handicap yang tidak sesuai untuk kelas 
tersebut dan dianggap membahayakan. 

 



 

33 PERATURAN MOTOCROSS 
IKATAN MOTOR INDONESIA 
TAHUN 2021 

 

02.2.5 Kecepatan   
Lintasan harus mempunyai batas kecepatan maximum 55 km per jam (kecepatan rata 
- rata diambil untuk / dari 1 balapan yang komplit) dan tidak boleh terdapat lintasan 
lurus yang terlalu panjang. 
 
02.2.6 Keamanan Penonton dan Pembalap   
Semua tempat dimana penonton dilarang masuk harus dipasang pagar atau rintangan. 
Pagar penonton harus kuat dan cukup tinggi untuk mengontrol penonton. 
 
Penggunaan anjing untuk keamanan dilarang didaerah : pembalap, mekanik, signal 
dan press 

 

Pada tiap sisi diseluruh lintasan harus ada daerah netral yang cukup lebar dan 
memadai untuk keamanan pembalap dan penonton. Lebar daerah netral bisa berbeda 
- beda menurut keadaannya, akan tetapi tidak boleh kurang dari 1 meter. 

 

Pada daerah bebas harus dipasang pagar atau rintangan dibagian penonton dan 
dipasang pembatas disisi bagian lintasan. Pemasangan pembatas didaerah bebas 
harus tidak lebih tinggi dari 500 mm diatas permukaan tanah dan mempunyai lebar / 
diameter maximum 25 mm. Pembatas lintasan harus dipasang dengan pita (untuk 
keamanan tali tidak diperbolehkan). Bahan dari pembatas harus terbuat dari kayu 
(mudah patah) atau bahan yang flexible 

 

Sewaktu - waktu penggunaan pembatas penanton akan digunakan dari besi, harus 

terbuat dari bentuk yang sama, tanpa adanya sudut yang lancip pada tiap sambungan. 
Perhatian khusus harus diberikan untuk keamanan pembalap.  Untuk  itu  tiang kaki 
yang berdiri dari pagar pembatas tidak boleh menonjol keluar naik. Tiang kaki yang 
berdiri harus diberikan / ditutup oleh penghalang dari karung tumpukan rumput / pasir 
setiap saat. 
Lintasan yang terletak sejajar dengan lintasan lainnya harus dipisahkan dan dilindungi 
oleh pagar pembatas dari pagar kayu, karung tumpukan rumput / pasir atau pagar 
plastik. Tali juga dapat digunakan untuk memisahkan lintasan tetapi tidak boleh 
sebagai pengganti dari tanda lapangan. Perhatian yang khusus harus diberikan / 
ditempatkan pada lintasan - lintasan yang berjajar rapat tersebut sehingga tidak ada 
keuntungan yang tidak adil yang bisa diperoleh pembalap yang melakukan 
pemotongan lintasan tersebut. 

 

Lintasan diusahakan harus dalam keadaan basah, jika perlu setiap saat sebelum antara 
balapan harus dengan kondisi yang sama, hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan 
menjamin penonton dan pembalap bebas dari debu yang berlebihan. Sistem 
penyiraman yang effisien harus disediakan untuk menyiram seluruh lintasan. (Lihat 
Diagram B) 
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Perhatian / pengumuman yang khusus harus diberikan oleh keamanan didaerah garis 
finish untuk mencegah team, pers, penonton dan lainnya untuk menyerbu lintasan 
pada saat balapan berakhir. Tinggi dari pagar didaerah ini harus diberikan khusus 
dengan tinggi minimum 1,5 meter. 

 

Penggunaan ban di sirkuit tidak diperbolehkan, kecuali hanya untuk 
pembatas tikungan bagian dalam, jika ban akan dipergunakan untuk pembatas 
tikungan bagian dalam, hanya ban kendaraan jenis sedan yang boleh dipergunakan 
dan harus ditempatkan dengan posisi horizontal dengan ketinggian maximum 500 mm. 
 

02.2.7           Rintangan   
Perhatian yang khusus harus diberikan pada sudut dari awalan jump. Setiap jump 
harus mempunyai nomer lokasi dan harus terpasang juga tertulis di peta sirkuit. 
Tinggi, lebar dan panjang dari setiap jump harus tertulis didalam laporan formulir 
inspeksi dan tidak diijinkan diganti dari ukurannya. 
 

02.2.8 Daerah Start   
Daerah start harus dipasang pagar untuk mendapatkan Standard keamanan yang baik 
untuk orang - orang, dan diperlukan batas - batas didaerah ini untuk pemegang pas 
tanda masuk sesuai dengan fungsinya. 
 

02.2.8.1 Penempatan Pintu Start  
Pintu start harus berada pada garis melintang yang sama, jadi semua pembalap 

mempunyai kesempatan yang sama. 

 
Untuk Kejuaraan Nasional tidak diperbolehkan adanya baris kedua. Pintu start yang 
harus disediakan adalah sebanyak 30 posisi (minimum) / (Lihat Diagram D). 
 

02.2.8.2 Lintasan Lurus Tempat Start   
Panjang dari lintasan lurus setelah start tidak boleh lebih dari 125 meter ( jarak dari 
pintu start ketitik dalam tikungan pertama ). Minimum panjang lintasan lurus setelah 
start adalah 80 meter. 

 

Tidak boleh ada jump didaerah ini (lihat Diagram D). 

 

02.2.9 Waiting Zone   
Daerah start harus dipasang pagar pemisah dengan waiting zone, dimana didalam 
waiting zone harus dipasang pembatas untuk menaruh kendaraan 

 

Waiting zone harus ada pagar yang memberi keamanan dan meyakinkan didaerah ini 
dan juga menempatkan petugas yang bijaksana berada didaerah ini untuk memeriksa 
orang - orang yang berhak masuk sesuai dengan pas masuknya. 
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Didaerah ini harus sepatutnya mendapat keamanan yang baik untuk menghindari 
segala kemungkinan sekecil mungkin untuk orang - orang yang tidak mempunyai pas 
masuk. 

 

Dianjurkan untuk semua orang didaerah ini harus berpakaian baik dan berseragam 

team agar terlihat profesional. 

 

Jam dengan waktu resmi panitia harus terlihat jelas yang harus dipasang diatas pintu 

masuk waiting zone (Lihat Diagram E). 

 
02.2.10 Pos Signal   
Harus ada nomor dari pos signal panitia ( pos bendera ) diseluruh lintasan untuk 
keterangan kepada pembalap pada saat balapan. Pos harus tersendiri dan 
menunjukkan lokasi terpilih, dengan begitu tanda yang diberikan akan terlihat jelas 
untuk pembalap. 
Tempat dimana posisi panitia pos signal berada harus mempunyai keamanan yang 

paling baik. 

 

Pos harus terletak dengan baik agar dapat menjamin seluruh pandangan lintasan 

dapat terlihat oleh panitia (Lihat Diagram E). 

 

02.2.11 Pencatat Waktu dan Lap Scorer   
Pencatat waktu dan lap scorer harus berada pada satu garis dengan garis finish. 

 

Garis putih melintas harus dibuat didepan pencatat waktu, dan tempat pencatat waktu 

harus berhadapan dengan lintasan. 

 

02.2.12 Daerah Perbaikan dan Signal   
Sepanjang lintasan harus ada suatu daerah untuk perbaikan dan signal selama 
balapan. 
Daerah perbaikan dan signal harus dipasang pagar untuk memberi keamanan yang 
baik terhadap orang - orang yang membutuhkannya didaerah ini dan petugas akan 
mengawasi dan memberikan ijin kepada orang - orang yang berhak masuk kedaerah 
ini sesuai dengan pas masuknya. 
 
Didaerah ini juga disediakan  GOGGLE LANE yaitu tempat khusus dimana 
pembalap dapat menukar atau mengganti goggle/kacamata pada saat 
balapan berlangsung serta tidak boleh ada perbaikan kendaraan di daerah 
ini.  

 

Didaerah ini harus sepatutnya mendapat keamanan yang baik untuk menghindari 
segala kemungkinan sekecil mungkin untuk orang - orang yang tidak mempunyai pas 
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masuk. Dianjurkan untuk semua orang didaerah ini harus berpakaian baik dan 
berseragam team agar terlihat profesional. 

 

Harus ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar untuk memudahkan pembalap 
masuk dan keluar daerah ini. Dipintu masuk menuju lintasan harus dijaga oleh panitia 
petugas bendera setiap saat. 
Daerah ini harus terlihat secara jelas oieh pembalap 
 
Untuk alasan keamanan, daerah ini tidak boleh ditempatkan sebelum dan sesudah 

jump. 

 

Diusahakan untuk memasang monitor untuk display waktu didaerah signal (Lihat 

Diagram F). 
Suatu keharusan bahwa 30 pembalap tercatat / tercantum dalam monitor. 
Posisi dari monitor tersebut tidak boleh lebih rendah 2 meter dari permukaan tanah. 

 
02.3 PINTU START   
Pintu start harus melintang dan melipat / turun pada saat dipergunakan. 

 

Rancangan konstruksi tersebut harus kuat dan kaku. Harus dapat dikontrol secara 
manual atau dengan remote. Petugas pembuka pintu start dan mekanikal alat 
pembuka harus tertutup total dari penglihatan pembalap, dengan begitu tidak akan 
ada perbedaan antara pembalap. 

 

Minimum tinggi dari pintu start tersebut 500 mm. Lebar dari konstruksi dasar beton 

dari pintu start tidak boleh lebih dari 600 mm. 

 

Pembatas dibelakang pintu start harus terpasang agar pembalap tidak dapat 

memundurkan kendaraannya. 

 

Jarak antara pintu start dengan pembatas dibelakang harus 3 meter. 
 

Pintu start harus dibuat untuk mencegah roda depan kendaraan pembalap meluncur 
sewaktu - waktu jika pembalap mencoba start sebelum pintunya terbuka. Pintu start 
juga harus dilengkapi dengan perlengkapan yang mencegah pintu supaya tidak naik 

lebih dari 80 ( delapan puluh ) derajat dari garis horizontal tanah. 

 

Untuk Kejuaraan Nasional pintu start harus dengan cara individual melipat / turun 
dengan minimum lebar untuk 30 pembalap (1 meter untuk setiap kendaraan). 
Sebelum start setiap balapan, penyelenggara harus merapikan daerah antara pintu 

start dengan pembatas dibelakang (Lihat Diagram G). 
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Pemasangan advertising / iklan di pintu start diperbolehkan, asalkan tidak 
mengganggu cara kerja dari pintu start. Semua advertising / iklan yang dipasang di 
pintu start harus kuat dan aman untuk semua pintu start. 
 
02.4 PADDOCK PEMBALAP   
Paddock pembalap harus ada, apabila kondisi memungkinkan disesuaikan pada area 
melintang dan harus mempunyai ukuran yang cocok dengan syarat - syarat  tertentu  
menurut  lokasi  dan  jenis kejuaraan ( disesuaikan dengan 
kondisi di lapangan ). Dasar tanah daerah paddock harus dapat dilalui oleh kendaraan 
penggangkut kendaraan pembalap dalam kondisi / cuaca apapun juga. Perhatian 
khusus harus diberikan untuk saluran pembuangan air. 
Penempatan dan pengaturan parkir didaerah paddock harus dijamin dapat 
menampung kendaraan yang diperlukan. Jalan untuk keluar masuk daerah paddock 
harus dapat dilalui setiap saat oleh kendaraan yang akan lewat. Diharuskan 
menempatkan petugas untuk mengatur daerah ini. 
Semua pembalap / team yang masuk ke paddock diharuskan setiap saat untuk 
mempunyai alat pemadam kebakaran yang mudah digunakan untuk keadaan darurat 
setiap saat. 
  
Diperlukan adanya daerah terpisah untuk parkir kendaraan pribadi peserta dan panitia 
dengan parkir mobil pendukung (mobil service) peserta untuk team 

 

Paddock pembalap harus mempunyai jalur langsung menuju daerah start. 

 

Pintu masuk ke paddock dari lintasan dan pintu keluar dari paddock ke lintasan harus 

pada sisi yang sama dan garis finish. 

 

Lintasan untuk mencoba kendaraan harus ada dan seperti tempat tertutup dimana 
dapat juga digunakan untuk menaruh kendaraan setelah finish setiap balapan atau 
akhir balapan (waiting zone juga dapat dipergunakan jika dipagar (Lihat Diagram H). 

 

Dilarang membersihkan / mencuci kendaraan didaerah paddock jika penyelenggara 
menyediakan daerah tersendiri untuk membersihkan / mencuci kendaraan. Dianjurkan 
penyelenggara memasang instalasi keran air minimum 5 buah (diusahakan dengan 
memakai alat penyemprot air). 
 
 
02.5 PEMASANGAN INSTALASI - PERALATAN  

 

02.5.1 Lokasi Kantor Panitia   
Lokasi dan kantor panitia harus terletak di pintu masuk sirkuit 
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02.5.2 Pemasangan Instalasi Paddock Pembalap   
Paddock pembalap harus dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet untuk pria dan 
wanita dan diusahakan adanya tempat air minum. 
 
Tidak boleh diadakan pemungutan biaya untuk penggunaan fasilitas tersebut, dan 

harus tetap terjaga kebersihannya selama kejuaraan berlangsung. 

Didaerah paddock pembalap harus tersedia pos medical dan pos pemadam kebakaran. 
Juga harus terdapat peralatan yang perlu untuk scrutineering dan pemerikasan 
administrasi didaerah tertutup. Papan pengumuman panitia harus terpasang di daerah 
ini. 
 

02.5.3 Pemasangan Instalasi Pers   
Minimum pemasangan instalasi untuk ruang pers harus tersedia 

 

1 (satu) Ruang kerja dengan meja dan kursi (diusahakan tersedia Mesin 
Ketik/Computer + Printer), Saluran telepon/Fax, Mesin Photo Copy      (Lihat Diagram 
J)  
 
Ruang pers harus mempunyai petugas dan harus mengetahui apa yang diperlukan 
media dan harus buka untuk minimum satu jam setelah seluruh balapan selesai. 

 

Orang - orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan ini adalah : Pers, Jury, utusan 

IMI Daerah, IMI Representative dan utusan Industri. 

 

02.5.4 Ruangan Jury   
Suatu ruangan yang jauh dari suara balapan harus tersedia untuk digunakan rapat 
oleh Jury. 

 

Ruangan tersebut harus dapat dan mudah dicapai oleh pembalap, utusan Industri dan 

lainnya untuk bertanya dan menyampaikan protes. 

 

02.5.5 Ruangan Pencatat Waktu dan Lap Scorer   
Lintasan harus dilengkapi dengan kontrol tower. Diusahakan didaerah tempat yang 
tidak ribut dan cukup untuk menampung 4 orang. Harus dapat melihat seluruh lintasan 
agar panitia dapat dengan mudah melakukan tugasnya dengan baik setiap saat 
dengan kondisi apapun juga. 

 

 

Untuk Kejuaraan Nasional harus ada petunjuk waktu pada saat latihan dan balapan 
yang menyatakan waktunya berjalan (diusahakan memakai jam elektrik). Harus 
terpasang digaris finish dan dapat dengan mudah terlihat oleh pembalap. 
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02.5.6 Sistem Pengeras Suara   
Sistem pengeras suara harus dipasang. Dapat dibuat kombinasi atau terpisah untuk 
penonton atau pembalap. Pengeras suara untuk penonton harus sempurna agar dapat 
didengar oleh semua penonton, begitu juga dideerah paddock. 
 
02.5.7 Pemasangan Instalasi Untuk Penonton  
Pemasangan instalasi untuk penonton harus terdapat : 

 

 Tribun penonton  
 Parkir penonton 
 Pos kesehatan 
 Pos pemadam kebakaran 

 Kantin 
 

02.5.8 Alat Berat   
Alat berat yang dapat bekerja harus tersedia dilintasan dari hari jumat jam 13.00 
 

02.6     PELAYANAN DARURAT  

 

02.6.1               Pelayanan Kesehatan   
Semua kejuaraan harus mempunyai pelayanan kesehatan yang dikoordinatori oleh 
Kepala Kesehatan yang bekerja untuk Panitia. Team kesehatan dan peralatannya 
harus tersedia sesuai dengan kebutuhannya.  
Rencana pertolongan pertama / evakuasi untuk orang yang cidera harus disiapkan 
sebelum balapan oleh Panitia dan Koordinator Kesehatan. 
 

02.6.2 Pelayanan Pemadam Kebakaran   
Pelayanan pemadam kebakaran harus disiapkan diseluruh lintasan (pada titik tertentu) 
dan juga didaerah paddock pembalap, waiting zone, daerah start dan daerah 
perbaikan dan signal. Merokok dilarang didaerah paddock, waiting zone serta daerah 
perbaikan dan signal 
 
Dianjurkan menggunakan bahan pemadam DTE atau BCF. 
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LAMPIRAN – 4 
 

STANDAR NOMOR 
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