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Regulamento Particular 

 

 

Campeonato dos Açores de Motocross – Elite – Iniciados - Infantis 
Campeonato Ilha de São Jorge - 2ª Prova – GP Câmara Municipal de Velas  
Data: 11 Agosto 2019 
Classes: Elite – Iniciados - Infantis 
Clube organizador: Clube Motard de São Jorge  
Contacto: Artur Vieira 919119439 / Márcio Silva 969489291 
Local: Rosais - Velas  
Gasolina: 5 km  
Pista: Pista de Motocross de São Jorge 
Coordenadas: N38º 71´ 85. 66´´ W 28º 20´ 64. 96´´  
Perímetro: 1300 metros 
Largura: 6 metros  
Diretor de Prova: Marco Silva  
Juiz de partida /Chegada: Manuel Melo  
Comissário Técnico: João Cota /Ângelo Picanço 
Comissário de Pista: Amílcar Barbosa 
Diretor de Parque: Carlos Silveira  
Cronometragem: Carlos Silva/ Micaela Benevides  
Médico de prova: A designar  
Pronto-socorro: Bombeiros Voluntários de Velas  
Secretário de Prova: João Cota  
Delegado de FMP: José Leonardo Soares 
 
 
   A competição é organizada de acordo com o regulamento do Campeonato Nacional de Motocross, 
anexos 01, 02,03 sempre que aplicável e o presente Regulamento que foi examinado e aprovado pela 
FMP. 
 
 
INSCRIÇÕES 
   As inscrições para este evento, deverão ser formalizadas junto da organização até ao dia 08 de 
Agosto de 2019 e serão validadas conjuntamente com as verificações técnicas. 
 
 
VERIFICAÇÕES TECNICAS E DOCUMENTAIS 
   Serão realizadas no dia 11AGO19 das 09H30 às 10H30 no edifício de secretariado da pista. 
   Imediatamente após o final da última manga de cada classe, os três primeiros motociclos da referida 
manga devem ficar no parque fechado durante os trinta minutos seguintes à chegada do vencedor, em 
virtude de eventuais reclamações ou controle suplementar. 
 
 
BRIEFING 
   O briefing com todos os pilotos será efetuado no dia da prova pelas 10H30 no edifício de secretariado 
da pista. 
 



 
 
TREINOS 
   Os horários dos treinos livres serão os seguintes: 
11H30 – 11H50a) Elite 
a) Os últimos cinco minutos finais serão destinados a treinos de arranque. 
12H00 – 12H20a) Infantis/Iniciados 
 a) Os últimos cinco minutos finais serão destinados a treinos de arranque. 
 
 
HORÁRIOS DAS CORRIDAS 

12H50 Fecho da pré-grelha e volta de reconhecimento, classe ELITE 

13H00 1.ª Manga da classe ELITE (20 minutos + 2 voltas) 

13H40 Fecho da pré-grelha e volta de reconhecimento, classe Infantis/Iniciados 

13H50 1.ª Manga da classe Infantis/Iniciados (10 minutos + 2 voltas) 

14H20 Fecho da pré-grelha e volta de reconhecimento, classe ELITE 

14H30 2.ª Manga da classe ELITE (20 minutos + 2 voltas) 

15H10 Fecho da pré-grelha e volta de reconhecimento, classe Infantis/Iniciados 

15H20 2.ª Manga da classe Infantis/Iniciados (10 minutos + 2 voltas) 

15H50 Fecho da pré-grelha e volta de reconhecimento, classe ELITE 

16H00 3.ª Manga da classe ELITE (20 minutos + 2 voltas) 

 
   Estes horários poderão eventualmente sofrer alguma alteração no caso de haver necessidade de rega 
da pista entre mangas. 
 
 
GASOLINA 
   Poderá ser obtida a 5 km da pista em dois postos na ER. 
 
 
SEGURO 
    A Organização 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.  
   Os capitais seguros de responsabilidade civil são os seguintes:  
€ 48.650.000,00 por acidente, para danos corporais     €   6.070.000,00 por lesado 
€  9.970.000,00 por acidente, para danos materiais       €  1.220.000.00 por lesado 
 
   A Organização declina toda a responsabilidade pelos estragos causados aos motociclos, acessórios e 
restantes materiais provocados por acidente, fogo, ou qualquer outro incidente em que intervenham 
os seus titulares. 
 
 
RECLAMAÇÕES E APELOS 
   Toda a reclamação contra um participante, concorrente, ou motociclo deve ser apresentado por 
escrito ao Diretor da Corrida num prazo de 30 minutos, no mais tardar, contados a partir da publicação 
dos resultados.  
 
   Poder-se-á apelar duma decisão do Delegado à Prova, à Direção da FMP.  
 



   Toda a reclamação ou apelo deve ser apresentada de acordo com o Regulamento Geral de Motocross 
e acompanhada da respetiva caução, reembolsável se a reclamação ou apelo for julgado procedente. 
 
 
PRÉMIOS 
    A organização atribuirá três trofeus aos três primeiros classificados das classes MX1, MX2 e ELITE e 
trofeu para o primeiro classificado na classe Promoção e classe Veteranos, bem como a todos os 
pilotos da classe Infantis. 
 
 
ENTREGA DE PRÉMIOS 
DATA: 11 AGO2019 
LOCAL: Pista de Motocross de São Jorge 
HORA: 17H00 
 
 
INTERPRETAÇÃO DO REGULAMENTO 
   A interpretação do presente Regulamento é da inteira responsabilidade do Júri da prova.  
   Em caso de contestação serve o Regulamento Geral de Motocross. 
 

 
Velas, 2 de Julho de 2019 

 
 
 

                     O Diretor de Prova                                                           O Delegado da FMP 
 


