


REGULAMENTO PARTICULAR 

Campeonato de Motocross da Madeira de 2018      

1ª Prova do Campeonato - 1º de Maio – Dia do Trabalhador 

  

1. CIRCUITO   

Pista das Carreiras – Concelho de Santa Cruz – Freguesia da Camacha 

  

2. ORGANIZAÇÃO  

Associação de Motociclismo da Madeira 

 

3. OFICIAIS  

Delegado FMP – Rui Zacarias  

Director de Prova – Divaldo Catanho  

Presidente do Júri – Frederico Silva  

1º Elemento do Júri – Luis Garanito  

2º Elemento do Júri – Eusébio Martins  

Secretário – Luis Vieira  

Verificador Técnico – Luís Garanito  

Juiz de Partida – Luís Garanito  

Cronometragem – Associação de Motociclismo da Madeira  

Chefe de Segurança – Bombeiros (a designar)  

 

A competição é organizada de acordo com o Regulamento do Campeonato Nacional de 
Motocross publicado pela FMP, sempre que aplicável, e o presente Regulamento que foi 
examinado e aprovado pela AMM e FMP.  

 

4. INSCRIÇÕES  

As inscrições podem ser feitas através do preenchimento da ficha de inscrição anexa e 
enviados para a Associação de Motociclismo da Madeira, até às 17 horas de 26 de Abril de 
2018, por e-mail para associacaomotociclismomadeira@hotmail.com ou entregues na sede da 
AMM, acompanhadas do respectivo pagamento. O valor da inscrição para as Classes de 
Infantis, Iniciados e Rookies é de 25€ e, de 50€ para as Classes de MX1 e MX2. Todos os pilotos 
que se inscrevam após essa data, serão penalizados em 50% do valor da inscrição. 

A organização reserva-se ao direito de recusar uma inscrição sem ter de o justificar. 



5. VERIFICAÇÕES DOCUMENTAIS E TÉCNICAS  

Serão efectuadas das 11:30H às 12:00H horas do dia da prova.   

- Controle Final  

Imediatamente após o fim da última corrida de cada classe, os três primeiros motociclos 
devem ficar no Parque Fechado durante os trinta minutos seguintes à chegada do vencedor, 
em virtude de eventuais reclamações ou controle suplementar.  

 

6. HORÁRIOS  

De acordo com o anexo 1 do presente regulamento.  

Os 5 (cinco) minutos após o términus da sessão de treinos cronometrados, são destinados a 
treinos de arranque, respeitando a orientação do juiz de partida. Se, por alguma razão não for 
possível apurar os resultados dos treinos cronometrados, os pilotos serão alinhados consoante 
a classificação da prova anterior ou do campeonato caso ainda não se tenha realizado 
nenhuma prova.  

Atenção: as motos deverão estar na Pré-Grelha 10 (dez) minutos antes de cada manga. Após o 
pré-parque se encontrar encerrado dar-se-á início à volta de reconhecimento antes da partida 
para a respectiva corrida (manga).  

Nota: Estes horários poderão ser alterados com um espaço de tempo de 30 (trinta) minutos 
para menos ou para mais, consoante o estado climatérico e da luz solar na ocasião das corridas 
(horário de Inverno ou de Verão), bem como das Classes intervenientes no evento.  

 

7. PRÉMIOS  

7.1. A organização atribuirá troféus ao primeiro classificado da Geral e aos três primeiros de 
cada Classe (Infantis A, Infantis B, Iniciados, Rookies, MX1e MX2).              

7.2. A entrega de prémios e pódio, serão efectuados no final da competição logo após a última 
manga. No pódio devem constar as motos dos três primeiros classificados à geral.  

7.3. É obrigatória a presença dos pilotos na cerimónia de entrega de prémios, sob pena de não 
receberem o troféu a que têm direito.   

 

8. GASOLINA  

Poderá ser obtida no posto de abastecimento da Camacha, abaixo da Pista das Carreiras. 

 

9. SEGURO  

A Federação de Motociclismo de Portugal contratou com uma seguradora o seguro de 
Responsabilidade Civil para provas desportivas de Motocross que cobre a responsabilidade 
civil dos pilotos em caso de acidente, quer durante os treinos, quer durante as mangas, de 



acordo com o Regulamento do Campeonato Nacional de Motocross e seus anexos e a lei 
Portuguesa em vigor.  

A Organização declina toda a responsabilidade pelos estragos causados aos motociclos, 
acessórios e restante material provocado por acidente, fogo, ou qualquer outro incidente.  

   

10. RECLAMAÇÕES E APELOS  

Toda a reclamação contra um participante, concorrente, ou motociclo deve ser apresentado 
por escrito ao Director da Corrida num prazo de 30 minutos, no mais tardar, contados a partir 
da publicação dos resultados provisórios. Poder-se-á apelar duma decisão do Júri da Prova à 
Direcção da AMM. Toda a reclamação ou apelo deve ser apresentada de acordo com o 
Regulamento Geral de Motocross e acompanhada da caução de 250,00€, reembolsáveis se a 
reclamação ou apelo for julgado procedente.  

  

11. INTERPRETAÇÃO DESTE REGULAMENTO  

A interpretação do presente Regulamento é da inteira responsabilidade do Júri da prova. Em 
caso de contestação serve o Regulamento Geral de Motocross.  

 

  

       Organização           Aprovado pela AMM                      Aprovado pela FMP 

  

 

      

 _______________________        _____________________        _________________________ 



 

 

Anexo 1 

Horário da Competição  

1 de Maio – Dia do Trabalhador 

 
 

Horário 
 

Classes Encerramento 
Pré Parque 

 

Inicio 
 

Termo 
 

Duração 

Concentração  - 10:30 - 

Verif. Tecnicas  Todas Classes Parque de Verific. 11:00 12:00 60 minutos 

Briefieng  Pré-parque 12:00 12:30 30 minutos 

Treinos Juniores - 13:00 13:15 15 minutos 

Livres Séniores - 13:25 13:45 20 minutos 

Treinos Juniores - 14:00 14:15 15 minutos 

Cronometrados Séniores - 14:25 14:45 20 minutos 

1ª Juniores 14:50 15:00 15:15 10 min. + 2 volt 

Manga Séniores 15:30 15:40 16:00 15 min. + 2 volt 

2ª Juniores 16:05 16:15 16:30 10 min. + 2 volt 

Manga Séniores 16:35 16:45 17:05 15 min. + 2 volt 

Parque  

Fechado 

3 primeiros de 
cada classe 

 

Troféus 

 

17:40 

- 

Entrega Prémios Todas Classes   - 



Motocross 
1 de Maio – Pista Carreiras 

1ª Prova pontuável para o  
Campeonato da Madeira de Motocross/Coral Sem Álcool 2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome  

Morada  

Localidade  Código Postal                  - 

BI  Contribuinte  

E- mail  

Telemóvel  Data Nascimento        /         / 
 

Número competição  

Equipa  

Marca 
Moto 

 Modelo/cc  

Classe Infantil        Iniciado  

MX1                MX2    

___________ Veterano  Idade ____ 

  

Acesso viatura Assistência:  Matricula: ________-________-________ 

 

Nota:  
As inscrições deverão ser enviadas para o promotor de acordo com as condições do presente 
regulamento com a antecedência prevista no regulamento particular da prova e acompanhada do 
respectivo valor de inscrição. As inscrições cujo pagamento não for realizado não serão consideradas. 
 

1- Declaro para os devidos efeitos possuir todas as capacidades físicas e psíquicas para a prática do 
desporto. (Declaração do praticante em como não tem quaisquer contra indicações para a prática da 
modalidade nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 40º da lei 5/2007 de 16 Janeiro) 

2- Declaro que tomei conhecimento do Regulamento Geral de Motocross da FMP bem como do 
Regulamento Particular da prova em questão e que como tal estou vinculado pelos mesmos e 
respectivo texto regulamentar.  

3- Declaro que ao participar neste evento estou ciente de que estou exposto ao risco de morte, acidente 
grave e invalidez permanente, que declino toda e qualquer responsabilidade por parte da 
organização e que a minha participação é um acto voluntário da minha parte.  
 
 

Funchal, _____ de _______________________ de 2018 
 
 

O piloto:________________________________________________________ 


