2ª PROVA DO CAMPEONATO NACIONAL TRIAL 2015
Monte Pilar – Paços de Ferreira
REGULAMENTO PARTICULAR
O Motoclube de Paços de Ferreira vai promover a 2ª Prova do Campeonato
Nacional de Trial e respetivos troféus, sob égide da Federação de Motociclismo de
Portugal. A prova será disputada de acordo com o código desportivo da F.M.P,
juntamente com as regulamentações suplementares relevantes e quaisquer
instruções finais aprovadas pelo júri.
A prova realizar-se-á no dia 12 de Julho de 2015, no Monte de Pilar, pelas
14h00.
ORGANIZAÇÃO
Moto Clube de Paços de Ferreira
Telem. - 938352662
ACESSOS
A42 saida SEROA, seguir indicações IKEA INDUSTRY e MONTE PILAR
Paddock - 41°17'29.1"N 8°25'33.7"W
01 - SECRETARIADO DA PROVA
Até à véspera da prova na sede do Moto Clube e no dia da prova no local da
mesma.
02 - INSCRIÇÕES
Serão no valor de 30 euros, com exceção dos pilotos que competem pelo 1º
ano que será de 20 euros. Os concorrentes da Classe Hobby pagarão 30 euros, valor
que já inclui o seguro.

03 - VERIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTAIS
As verificações técnicas e documentais terão lugar no dia 12 de Julho de 2015,
no local da prova, entre as 11:30h e as 12:30h. Na verificação documental o piloto
deverá apresentar a licença desportiva e nas verificações técnicas o capacete e a
moto.
04 - DORSAIS
O uso de dorsal é obrigatório.
05 - ORDEM DE PARTIDA
Será por sorteio conforme o art.º 8, de minuto a minuto.
06 - PERCURSO
O percurso consistirá de 4 voltas, a um circuito de 2 Km, com 8 secções
controladas (zonas) ao longo do seu trajeto. O tempo limite para cada participante
será de 4 horas, de acordo com o art.º 7 do RNT.
NOTA
Esta prova decorrerá em zona ambiental protegida pelo que pedimos a todos
os pilotos que evitem condução desapropriada e causadora de estragos
desnecessários ao piso dos caminhos, canteiros, relvados e zonas florestadas, fora
das zonas de competição.
07 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
Será de acordo com os art.º 14, 16 e 17 do RNT.
08 - SECRETARIADO E REUNIÕES DE JÚRI
O secretariado da prova e as reuniões de júri terão lugar no secretariado da
prova. A primeira reunião de júri terá lugar ás 19:00 no dia 11 de Julho, tendo as
subsequentes lugar às horas indicadas pelo júri.

09 - CLASSES
Serão 7 as classes admitidas: Elite, Consagrados, Promoção, Veteranos,
Iniciados, Infantis, Motos Clássicas e Hobby. Destas classes só a de Elite pontua
para o Campeonato Nacional, pontuando todas as outras, com a exceção da
Hobby, para os respetivos Troféus.
10 - PRÉMIOS
Os primeiros 3 classificados de cada classe terão direito a troféu.
11 - CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
Terá lugar após afixação das classificações definitivas.
12 - OFICIAIS DE PROVA
Presidente de Júri: Rui Carvalho e Castro
Diretor de Prova: Nuno Feliz
Médico de Prova: Dr. José Bastos
Comissário Técnico: Domingos Ferreira
Chefe dos Comissários Desportivos: a definir
Secretariado: José Nuno

