
REGULAMENTO



1º - Troféu
A Moto Espinha, Lda., importador e distribuidor oficial das motos BETA para Portugal e principal 
organizador do Troféu BETA 2018 vai realizar uma ação de apoio aos pilotos participantes em 
algumas provas do Campeonato Nacional de Enduro, organizado pela federação de motociclismo de 
Portugal (FMP)2º - Inscrição no Troféu
2.1) - A inscrição no Troféu BETA 2019 é GRATUITA.

2.2) - Para terem direito a participar e a receber os prêmios, os concorrentes têm obrigatoriamente de 
preencher e entregar e ser aceite pela BETA PORTUGAL, uma Ficha de Inscrição, disponível 
nos Agentes BETA ou no site Betaportugal.com. Com esta ficha de inscrição preenchida, os pilotos 
só ficam inscritos para o Troféu BETA 2019.

As inscrições oficiais (com desconto) para as provas da FMP devem seguir os procedimentos 
normais e ser efetuadas junto das respectivas entidades organizadoras.

2.3) - É OBRIGATORIA a utilização de uma Mota da marca BETA, adquirida em Portugal.
A utilização em qualquer momento da prova de uma mota de outra marca implica desclassificação 
e a consequente perca dos prêmios monetários e pontuais a que o piloto tenha direito.

2.4)-Será prestado apoio na assistência aos pilotos que participarem no troféu BETA 2019.3º - Classes
É admitida a participação no troféu BETA 2019, de pilotos inscritos nas classes:
Senhoras, Super Veteranos, Veteranos, Verdes, Youth cup, Hobby de acordo com os critérios 
definidos nos respectivos regulamentos pela FMP.  4º Provas (Calendário do TROFÉU BETA 2019)
O Troféu BETA 2019 contempla as seguintes provas do Campeonato Nacional de Enduro:

- Peso da Régua (03/03/2019)
- Figueira da Foz (31/03/2019)
- Lousã (20/04/2019)
- Águeda (30/06/2019)
- Marco Canaveses(13/10/2019) pontuação a duplicar 5º - Publicidade Obrigatória

5.1)Para terem direito aos prêmios e pontos, os pilotos devem exibir e manter em bom estado durante 
todo o evento quer nas motas quer na camisola oficial a Publicidade Beta original.

5.2)-Será oferecida UMA camisola oficial BETA 2019 a todos os pilotos que participem no troféu 
BETA 2019. Cada camisola extra terá um custo de 35€. A utilização desta camisola é obrigatória e em 
circunstancia alguma poderá ser alterada. 



5.3)-Será oferecido um kit de autocolantes a todos os pilotos que participem no troféu BETA 2019, a 
ser colocado no guarda lamas frontal e traseiro, nas proteções de suspensão e escora, forqueta de 
suspensão. Cada kit autocolantes extra terá um custo de 128€. A utilização deste kit é obrigatório em 
todas as provas e em circunstancia alguma poderá ser alterado. 

6.3) - Cada piloto recebe pontuação extra de 2 pontos por cada prova que participe do Troféu Beta 
2019.

6.4) - Cada piloto recebe pontuação extra de 3 pontos por cada prova que participe do Troféu Beta 
2019 em que use a camisola e kit autocolantes Oficial 2019 da Beta Portugal.

6.5) A classificação obtida por pilotos com a utilização de motas que não tenham sido importadas ou 
comercializadas pela MotoEspinha, Lda não conta para efeitos do TROFÉU BETA 2019.

6.6) Em caso de igualdade na pontuação final da classificação geral, os pilotos serão desempatados 
em função do maior número de 1ºs lugares, 2ºs e assim sucessivamente.

5.5) - Acrescentar logotipos de patrocinadores não oficiais, é obrigatório submeter o novo design para 
aprovação.

5.6) - É OBRIGATÓRIO a utilização do boné, casaco ou polo oficiais na entrega de prêmios em cada 
prova. O não uso implica a desqualificação dessa mesma prova.

6º - Critérios de Classificação e Pontuação

6.1)-Os critérios de classificação a utilizar são baseados nas classificações atribuídas pela FMP.

6.2) – Nas provas de Enduro, para efeitos de classificação do Troféu BETA 2019 só contam as 2 
primeiras voltas, e em provas do CNE em que existam outras especiais, só contam aquelas em que 
o percurso seja igual para todas as classes

5.4) - Zonas a preto na imagem reservada á 
publicidade dos patrocinadores oficiais



6.7)A classificação pode ser consultada nos sites, betaportugal.com ou no site oficial da FMP

7 - Prêmios por Prova

7.1) - Em cada prova são distribuídos prêmios no valor total de 275€, em Vales Crédito, aos três 
pilotos melhor classificados desde que cumpram o presente regulamento.

7.2) - Os vales de crédito, deverão ser UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA BETA PORTUGAL
ou em algum ponto de venda autorizado BETA, mediante entrega de documento especialmente
elaborado para o efeito.

7.3) - O prazo limite para reclamar/levantar os prêmios termina no dia 31/12/2019, data em que o
prêmio (crédito) é anulado, perdendo o piloto qualquer direito sobre ele.

7.4) - Por cada prova, será entregue um kit de oferta para os pilotos do troféu BETA antes do
inicio da respectiva corrida.

7.5) - Em cada prova, são entregues (na cerimônia de entrega de prémios) os
respectivos troféus, pela organização da prova, aos três primeiros classificados.

7.6) - Todos os pilotos que participarem no Troféu BETA 2019 usufruem de um desconto nas
inscrições nas provas do CNE 2019, organizado pela FMP, contempladas no Troféu BETA 2019.

7.7) - Os pilotos que participarem no Troféu BETA 2019 usufruirão de descontos especiais em 
pneus.

8º - Prêmio Final

8.1)-Serão atribuídos prêmios em vales de crédito a utilizar nos mesmos termos que os prêmios de 
prova previstos no anterior art. 7 aos 10 primeiros classificados da classificação geral:

8.2) - Os prêmios são em vales de crédito podendo ser apenas descontados na aquisição de motas, 
produtos ou serviços sobre o P.V.P dos mesmos.

8.3) - O prazo para utilização dos vales de crédito será oportunamente determinada em função da 
data de entrega dos prêmios.

1º Classificado- 150euros 
2 º Classificado- 75 euros 
3 º Classificado-  50 euros

1ºClassificado - 1000€ 
2ºClassificado -   700€

3ºClassificado -   600€

4ºClassificado -   500€

5ºClassificado -   400€

6ºClassificado -   350€

7ºClassificado -   300€ 
8ºClassificado -   250€ 
9ºClassificado -   200€ 
10ºClassificado - 150€ 



9º - Recusa de Inscrições

À BETA PORTUGAL reserva-se o direito de aceitar ou não a inscrição e/ou a continuidade de 
qualquer piloto no troféu BETA PORTUGAL 2019, no caso de:

9.1) - Existirem violações ao presente regulamento desde o momento das verificações, até ao terminus 
de cada prova;

9.2) - Utilizarem marcas concorrentes ou que prejudiquem a imagem das marcas promotoras do 
Troféu BETA 2019;

9.3) - Os pilotos participarem noutros TROFÉUS similares; 

9.4) - Se verificarem outras ações consideradas incorretas;

9.5) - Serem patrocinados diretamente pela BETA Portugal.

9.6) - O piloto proceder à sua inscrição no próprio dia de prova.10º - Verificações
10.1) – As verificações do troféu BETA são realizadas pela FMP.11º - Funções do Juri
A interpretação do presente regulamento e a dos pontos omissos serão da responsabilidade de um júri 
composto por elementos da BETA PORTUGAL e de acordo com os regulamentos da Federação  Nacio-
nal de Motociclismo.12º - Responsabilidade Civil
A MOTO ESPINHA, Lda, Importador da BETA em Portugal e principal organizador do Troféu BETA 
2019, reserva-se o direito de, a qualquer momento, e sem aviso prévio alterar o 
regulamento, calendário, bem como adicionar ou retirar patrocinadores do Troféu BETA 2019.

Não se responsabiliza por qualquer dano físico ou material sofrido ou causado pelos participantes bem 
como os seus acompanhantes.

Os participantes devem estar devidamente segurados e obedecer a todas as regras de segurança 
impostas pelos regulamentos da FMP.


