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 TROFÉU GASGAS, CROSSPRO, MXCLAY  2019 CNE  Condições de participação no Troféu GASGAS 2019. Elementos necessários para participação no troféu GASGAS: - Fornecer os seguintes dados pessoais - Nome, Cartão Cidadão, Telefone, Email, Categoria e Nº Competição. - Nº de quadro e matrícula da moto de competição. - Serão aceites todos os modelos de Motos GasGas desde 2016 até ao ano 2019. - Será necessário que o agente vendedor da Moto solicite ao responsável do Troféu a participação do piloto.  - Nome do concessionário que vendeu a moto ou que representa o piloto.  Haverá condições especiais aos concessionários que inscreverem motos/pilotos no Troféu: 
• Mais 10% de desconto nas motos para pilotos elite e open;  
• Mais 5% para os pilotos da classe verde.  
• Este desconto será só para motos do ano 2019. Condições especiais de participação em cada prova do CNE: 
• Um kit de óleos SIL por prova;  
• Valor especial na Inscrição;  
• Kit autocolantes da moto personalizados MX CLAY;  
• Todos os pilotos que participarem no mínimo em três provas receberão uma proteção CrossPro á sua escolha. Haverá entrega de troféus aos três primeiros classificados da categoria de verdes.  Para o troféu contam as 6 provas do campeonato (não se retiram resultados fora). O Vencedor Absoluto do troféu ganhará um premio de 500€ em forma de cheque desconto que poderá utilizar na compra de uma moto GasGas modelos 2019 ou 2020.    
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A classificação do troféu será feita com a seguinte pontuação:  1º classificado 15 pontos 2º classificado 13 pontos 3º classificado 11 pontos 4º classificado 9 pontos 5º classificado 7 pontos 6º classificado 5 pontos 7º classificado 4 pontos 8º classificado 3 pontos 9º classificado 2 pontos 10º classificado 1 ponto   Os concessionários oficiais são: Afonso Motos, Viana do Castelo, telefone: 964362583,   258373414. Motodreams, Guimaraes, telefone: 961809984, 253552187. Motoextreme, Agueda, telefone: 914904394, 234655039. JL RACING, Torresvedras: 918683741, 261311182. Mp1 MOTOS, Portoalegre: 967709467, 245201070.    Javi Quintas Sales Manager  GASGAS España y Portugal    


