OFFTRACK CROSS COUNTRY CHALLENGE - REGULAMENTO

1.

Apresentação

A Associação Clube Natureza Extreme, filiado na F.M.P. (nº 335), é o organizador do 1º
OFFTRACK CROSS COUNTRY CHALLENGE em parceria com a Offtrack, marca detida
pela empresa Quarto de Lobos, Lda.
O evento desenrolar-se-á em conformidade com o código desportivo
vo da F.M.P, os seus
anexos, o presente Regulamento e de acordo com toda outra deliberação
delibera
final aprovada
pelo júri da prova.
la, Ôlo, Amarante.
A competição terá como palco o Enduro Park na Quinta de Pousadela,

2.

Programa da Prova

- 9.30h - Abertura do Secretariado na Quinta de Pousadela para verificações
verifica
administra-

tivas de documentação pessoal dos pilotos e entrega de números e transponders.
- 11.00h - Encerramento do Secretariado
- 11.15h - Entrada em parque fechado
- 11.45h - Encerramento de parque fechado
- 12.00h - Início da volta de reconhecimento ao traçado
- 13.00h – Entrada das motas em parque fechado
- 13.30h - Arranque da prova
- 15.30h - Fim da prova
- 16.30h - Entrega de prémios
mios

3.

Oficiais de Prova
Director de Prova
Director Adjunto
Comissário Técnico
Comissários de Pista

Filipe Sampaio
Paulo Amado
Luis Ribeiro
Floriano Freitas
Eduardo Mesquita
Ricardo Lourenço

Médico de Prova
Secretariado
Coordenador Segurançaa
Relações Públicas
Cronometragem
Júri Desportivo:
Presidente
1.º Comissário
2.º Comissário
Delegado FMP
Parque Fechado
Zona de Assistência

4.

Ruben Gouveia
Jorge Leitão
Emidio Pinto
Francisco Monteiro
Dr. Guerra e Andrade
Tiago Ribeiro
Comandante GNR Local
Francisco Guedes
Clube Automóvel de Amarante
Pedro Mariano
Filipe Sampaio
Paulo Amado
Pedro Mariano
Rui Teixeira
Luis Alves

Inscrições

A ficha de inscrição está disponível
dispon
em www.offtrack.pt
A ficha de inscrição deve ser preenchida digitalmente na plataforma e validada.
A inscrição é de €35,00 para as classes Elite e Hobby.
O pagamento poderá ser efectuado por transferência bancária para o NIB 0018 0003 2648
0392 0209 7 e enviado o comprovativo para pousadela.offtrack@gmail.com ou em numerário durante as verificações administrativas.
A data limite para o efeito será
á o dia 20 de Janeiro de 2016.
Contactos:
Paulo Amado: 925638541
Filipe Sampaio: 910642270
pousadela.offtrack@gmail.com

5.

Classes

Haverá 2 classes : Elite (pilotos federados) e Hobby (não federados)

6.

Verificações Administrativas e Técnicas

As verificações administrativas serão efectuadas no local proporcionado pela organização, junto ao alojamento na Quinta de Pousadela
•

Dia 23 de Janeiro das 9.30 às 11.00h.

Cada motociclo deverá obedecer às disposições do código desportivo e do regulamento
de enduro da F.M.P.
Nas verificações documentais o piloto terá de apresentar, devidamente actualizados os
seguintes documentos:
•
•
•

7.

Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão
Licença Desportiva da F.M.P. (excepto para a Classe Hobby)
Nº de Contribuinte
Ordem de Partida

A ordem de partida será dada por meio de bandeira pelo Diretor de prova. Todos os pilotos devem estar junto da moto com a mão direita na cabeça, apenas pondo o motor do
veículo em marcha depois de ser dado o sinal de bandeira.
8.

Duração da prova

A prova terá uma duração de 2 horas mais uma volta.

9.

Percurso

O percurso terá cerca de 8 Km totalmente em terreno privado na Quinta de Pousadela,
Ôlo, Amarante com 3 travessias de estrada controladas por militares da GNR.
10.

Controle

Haverá um controle por volta através de células colocadas na linha de meta e através de
transponder individual colocado em cada veículo.

11. Cálculo dos Resultados
O vencedor será o piloto que conseguir o maior número de voltas no periodo estipulado.
Em caso de empate no número de voltas, será declarado vencedor o que o fizer em
menor tempo.

12. Disposições Legais
Em caso de força maior a organização reserva o direito de anular a competição.
Ao inscrever-se, o piloto fica automaticamente sujeito a este regulamento particular, ao
R.N.E. e ao código desportivo da F.M.P.

13. Seguro
A taxa de inscrição inclui o prémio de seguro, o qual garante a responsabilidade civil do
piloto, em relação a terceiros, nos exactos termos do seguro subscrito pela FMP.
O seguro entrará em vigor no momento da partida e cessará no final da prova, ou a partir
do momento em que o concorrente abandone a prova ou desista, ou seja desclassificado
ou excluído.
Os veículos da assistência não estão cobertos pelo seguro.

14. Cronometragem
A cronometragem e o tratamento dos resultados ficarão a cargo do Clube Automóvel de
Amarante.

15. Sinalização
A sinalização aplicada no percurso será por meio de fita de sinalização branca com publicidade azul e vermelha

16. Entrega de Prémios e Troféus
A entrega de prémios terá lugar junto ao Restaurante da Quinta de Pousadela pelas
16.30h e pela seguinte ordem e com os seguintes valores:

1º LUGAR: € 500
2º LUGAR: € 300
3º LUGAR: € 200
4º LUGAR: € 150
5º LUGAR: € 100
6º LUGAR: € 75
7º LUGAR: € 60
8º LUGAR: € 50
9º LUGAR: € 40
10º LUGAR: € 30

17. Casos omissos
Todo e qualquer caso omisso não presente neste RP, apelos ou dúvidas na sua interpretação, serão julgados pelo Júri da prova.

O Diretor de prova
(Filipe Sampaio)

