Campeonato Nacional de Trial Indoor 2015
Esposende
17 de Julho de 2015
REGULAMENTO PARTICULAR
Vai o Moto Clube do Porto, organizar a 1ª prova do Campeonato Nacional de Trial
Indoor a favor da FMP – Federação de Motociclismo de Portugal.
A prova será disputada de acordo com o código desportivo da FMP e regulamento da
modalidade, em conjunto com os anexos relevantes, regulamentações suplementares
e quaisquer instruções finais aprovadas pelo Júri.
A prova realizar-se-á no dia 17 de Julho de 2015, no Largo dos Bombeiros – (Centro de
Esposende) e terá início às 21:30h.
ACESSOS
A28 – Saída Esposende. Seguir placas “Esposende - Centro”.
O Largo dos Bombeiros fica no centro da cidade, diante do Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Esposende.
ORGANIZAÇÃO
Moto Clube do Porto
Rua Aurélia de Sousa, 71
4000-099 PORTO
tel.: 22 550 58 63
motoclubedoporto.pt
mcp@motoclubedoporto.pt
SECRETARIADO DA PROVA
Até ao dia da prova, na sede do Moto Clube do Porto
No dia da Prova o Secretariado passa para junto do local da prova.
Contactos: Nuno Feliz – 966 290 543
INSCRIÇÕES
Conforme o artigo 3º. Do R.N
VERIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTAIS
As verificações técnicas e documentais terão lugar no dia 17 de Julho de 2015, no
secretariado da prova, entre as 19:00h e as 20:00h.

Na verificação documental, o piloto deverá apresentar a sua licença desportiva e nas
verificações técnicas, o seu motociclo, as botas e o capacete.
DORSAIS
O uso de dorsais é obrigatório. É autorizada a colocação de publicidade do piloto na
área do dorsal para isso destinada, desde que não colida com a oficial.
ORDEM DE PARTIDA
Será por sorteio conforme o artigo 7.1 do R.N.T..
PERCURSO
O percurso é composto por 5 zonas a percorrer nos dois sentidos e por uma zona de
duplo traçado.
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
As penalizações serão de acordo com o Artigo 15 do R.N.T.
SECRETARIADO E REUNIÕES DO JURI
O secretariado da prova e as reuniões de júri terão lugar junto ao local da prova. A
Primeira reunião de Júri terá lugar às 10:00h do dia 17 de Julho, sendo as seguintes
indicadas pelo Presidente do Júri.
PRÉMIOS
Os prémios estarão de acordo cm o Artigo 27 do R.N.T. (troféus para os 3 primeiros
classificados e prize-money para todos os pilotos) e serão entregues de acordo com
Artigo 23 do R.N.T.
CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
A cerimónia de entrega de prémios terá lugar no local da prova nos 10 minutos
subsequentes à finalização da prova pelo último piloto.
OFICIAIS DE PROVA
Presidente do júri:
Director de Prova:
Comissário Técnico:
Médico da Prova:

Rui Carvalho e Castro
Nuno Feliz
Nuno Feliz
Dr. Pedro Coutinho

