
 

1ª PROVA DO CAMPEONATO NACIONAL TRIAL 2018 

TRIAL MONTE DA PADELA 

REGULAMENTO PARTICULAR 

 

A Padela Natural – Associação Promotora vai promover a 1ª Prova do 

Campeonato Nacional de Trial 2018 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 11 de Março de 2018, na Freguesia de Carvoeiro 

– Viana do Castelo, pelas 13:00 horas. 

 

 

 
 
  



Como chegar pela A28? 
 

     De Norte          De Sul 
 

 



ORGANIZAÇÃO: Clube Padela Natural – Associação Promotora 

Morada: Rua da Adega Cooperativa nº429 – 4905-516 Mujães 

Telefone: +351 966 465 580 

Email: padelanatural@gmail.com 

 

SECRETARIADO: 

Até à véspera da prova na sede da Associação e no dia da prova no local da 

mesma. 

 

1. Inscrições 

As inscrições têm os seguintes valores: 

- 35 euros para a classe Hobby 

- 30 euros para classe Elite, Consagrados, Promoção e Senhoras 

- 20 euros para os pilotos que competem pelo 1º ano 

- Gratuitas para as categorias de Infantis e Iniciados 

 

 

2. Verificações técnicas e documentais 

As verificações técnicas e documentais terão lugar no dia 11 de Março de 

2018, no local da prova, entre as 10:30h e as 12:00h. Na verificação documental 

o piloto deverá apresentar a licença desportiva e nas verificações técnicas, o 

capacete e a moto. 

 

3. Dorsais 

O uso de dorsal é obrigatório por parte do piloto e o seu mochileiro. 

 

4. Ordem de partida 

Será por sorteio conforme o art.º 8, de minuto a minuto. 

 

5. Percurso 

O percurso consistirá de 4 voltas, a um circuito de 1 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. 

 



 
6. Avaliação do desempenho 

Será de acordo com os art.º 14, 16 e 17 do RNT. 

 

7. 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 às 19:00h no dia 10 de Março de 

2018, tendo as subsequentes lugar às horas indicadas pelo júri. 

 

8. Classes 

Serão 6 as classes admitidas: Elite, Consagrados, Promoção, Iniciados, 

Infantis, Senhoras e Hobby. 

Destas classes só a de Elite pontua para o Campeonato Nacional, pontuando 

todas as outras para os respetivos Troféus. 

 

9. Prémios 

Os primeiros 3 classificados de cada classe terão direito a troféu. 

 

10. Cerimónia de entrega de prémios 

Terá lugar após afixação das classificações definitivas. 

 

 
OFICIAIS DE PROVA 

Presidente de Júri: Rui Castro 

Diretor de Prova: André Silva 

Médico de Prova: A designar 

Comissário Técnico: Nuno Feliz 

Chefe dos Comissários Desportivos: Filipe Veiga 

Chefe de Segurança: Nuno Peixoto 

Logística: Paulo Monteiro 

   Secretariado: João Gorito 


