
Troféu Polaris RZR 2018  

Regulamento Desportivo  

 

 

Enquadramento 

O Troféu Polaris RZR 2018 é destinado a todos os pilotos com licença desportiva nacional ou 

internacional, válida para a disciplina de todo o terreno, para a época desportiva de 2018, emitida pela 

Federação Motociclismo de Portugal e que alinhem com um veículo da marca Polaris, modelo RZR, em 

qualquer uma das suas versões, desde que adquirido na rede de concessionários oficiais Polaris de 

Portugal.   

 

 

Distribuidores Oficiais Polaris em Portugal 

Masac, Comercio e Importação de Veículos, S.A. 

Jomotos - Comercialização de Motos, Lda      

JL Racing – João Augusto Rodrigues Lopes  

Motomercado - Com. Veículos Motorizados, Lda           

Garonda - Comercio e Reparação de Motos, Lda 

Moto Spazio Évora – Moto Center CMLX Lda. 

Moto Espinha – Moto Espinha Lda. 

 

 

 

1 – Organização 

A organização deste troféu é da exclusiva responsabilidade da Polaris Sales Spain S.L.U. 
 

2 – Provas 

Fazem parte do Troféu Polaris RZR 2018 todas as etapas do Campeonato Nacional de TT 2018, contando 

apenas para a classificação final os melhores 6 resultados alcançados.  

▪ 16 e 17  março   Baja TT do Pinhal 

▪ 7 e 8  abril   Baja TT Loulé 

▪ 28 e 29  abril   Raid TT da Ferraria 

▪ 25 a 27  maio   Baja TT Reguengos 

▪ 7 e 8  setembro  Baja TT de Idanha 

▪ 6 e 7 outubro  Raid TT Arganil / Góis  

▪ 25 a 27  outubro  Baja Portalegre 500 

 



3 – Inscrição 

A inscrição no troféu deverá ser formalizada, através de impresso próprio, junto de um dos 

concessionários oficiais Polaris de Portugal. 

 

4 – Classificações 

A classificação particular do Troféu Polaris RZR 2018 decorre de uma leitura direta da classificação geral 

oficial de cada uma das provas, convertendo a mesma de acordo com as regras aplicadas para a 

distribuição de pontos praticada pelo campeonato nacional. 

Em 2018 o Troféu Polaris RZR terá duas classificações distintas: 

RZR Turbo – Exclusivamente para os pilotos que utilizem o Polaris RZR Turbo 

RZR – Exclusivamente para os pilotos que utilizem qualquer outro modelo Polaris RZR que não o Turbo  

 

5 – Descontos 

Os pilotos com licença desportiva válida para o Campeonato Nacional de todo o terreno 2018, passada 

pela Federação Motociclismo de Portugal, beneficiarão, na rede de concessionários oficiais de Portugal, 

dos seguintes descontos: 

10% na aquisição de um veículo Polaris RZR Turbo novo para utilização no troféu  

15% na aquisição Peças, acessórios e lubrificantes originais Polaris   

 

6 – Prémios por prova  

6.1. – Os 3 primeiros classificados de cada classe – RZR Turbo e RZR - receberão um prémio em forma de 

vale de compras no valor de 400€ (valor PVP já com Iva) e com a validade máxima de 60 dias após a data 

de emissão, válido na rede de concessionários oficiais de Portugal para aquisição de produtos oficiais 

Polaris. 

 6.2. – Os três primeiros classificados do Troféu Polaris RZR Turbo e os três primeiros classificados do 

Troféu Polaris RZR receberão, no pódio, para além do referido vale, um troféu alusivo à sua classificação 

nessa prova. 

6.3 - A utilização dos polos do Troféu Polaris é obrigatória na cerimónia da entrega de prémios exceto 

quando as condições climatéricas exijam a utilização de um blusão. 

  

7 – Prémios Finais 

Os três primeiros classificados de cada classe – RZR Turbo e RZR – receberão após concluídas as sete 

provas do CNTT 2018 os seguintes prémios: 

1º - 1500€  

2º - 1000€ 

3º - 500€ 

Prémio em forma de vale de compras (valor PVP já com Iva) válido na rede de concessionários oficiais de 

Portugal para aquisição de produtos oficiais Polaris. 

 



8 – Publicidade 

8.1 Os pilotos inscritos no Troféu Polaris RZR 2018 deverão disponibilizar um espaço (a definir) na sua 

viatura para a colocação da imagem do Troféu Polaris RZR 2018 que incluirá eventuais patrocinadores. 

8.2 Serão fornecidos com a inscrição, dois polos por participante (piloto e navegador, quando este 

exista) com a imagem do troféu. Estes polos podem ser personalizados pelas equipas, respeitando a 

imagem original. A personalização não poderá conter marcas concorrentes do Troféu Polaris RZR 2018. 

 

9 – Divulgação 

9.1 – A divulgação de cada uma das provas será feita através de press release, disponibilizado por email 

a todos os participantes inscritos, até 3 dias após a publicação dos resultados oficiais de cada prova, 

sendo disponibilizadas pelo menos duas fotos por piloto que termine a corrida. Será igualmente enviada 

para a comunicação social um press release geral por prova, no prazo máximo de 3 dias após a afixação 

dos resultados oficiais.   

 

10 – Generalidades 

10.1 – Os pilotos inscritos deverão consultar o regulamento particular de cada prova em que participem. 

10.2 – A organização do Troféu Polaris RZR 2018 não se responsabiliza por quaisquer danos causados 

aos participantes, espectadores, viaturas ou outros, causados no decurso na prova, assim como 

qualquer infração às leis ou regras que imperam no campeonato nacional, código da estrada ou restante 

lei civil, sendo estas da exclusiva responsabilidade dos infratores. 

10.3 – Eventuais reclamações e sanções desportivas ou disciplinares serão analisadas e decididas pela 

FMP. 

10.4 – Quaisquer dúvidas ou reclamações que não seja do foro desportivo deverão ser efetuadas por 

escrito e em simultâneo para os emails: 

trofeupolaris@gmail.com e ContactPolarisSpain@polaris.com 

 


