
  



G.P. Machico - 2019 

 

Regulamento Particular 
 
Título da manifestação:   

Grande Prémio de Machico  
5ª Prova pontuável para o Campeonato da Madeira de Supermoto 2019  
Prova de Final de Campeonato 
 

Organização:  
Associação de Motociclismo da Madeira  
 

Data:   
17 de Novembro de 2019 
 

Circuito: 
Parque Desportivo de Água de Pena  
As corridas desenrolar-se-ão no sentido contrário aos ponteiros dos ponteiros do relógio.  
 

Secretariado  
O secretariado da prova funciona no dia da prova no Parque Desportivo de Água de Pena em 
local a designar. 
motorclubemadeira@gmail.com - Telemóvel: +351 929 250 299 – 911 111 990 
 

Classes Admitidas: 
São admitidos motociclos das seguintes classes:  

• Supermoto  
O número máximo de pilotos admitidos a cada classe é de 20. 

 

Oficiais de Prova: 
Diretor de Prova: Nélio Olim (lic. DP           ) 
Comissário Desportivo: Colin Ferreira 
Comissário Técnico: Divaldo Catanho (lic. CT            ) 
Cronometragem: CronoMadeira MCM 
Delegado FMP: Paulo Camera 
Presidente de júri: Paulo Camera  
1º Vogal: Nuno Santos 
Comissários de Pista: Star Riders Portugal  
Médico de prova: Dr. João Roberto Teixeira 
Secretário de Prova: Fábio Camacho 
Chefe de Pista: Divaldo Catanho (lic. CT          ) 
Relações com Pilotos: Daniel Tal Or 
Meios de Socorro: Bombeiros  

 

Comissão de Honra 
Presidente da Câmara Municipal de Machico 
Diretor Regional de Juventude e Desporto 
Vereadores Câmara Municipal de Machico 
Presidente da Junta de Freguesia de Machico 
Main Sponsors 

 



 

Acessos:  
Via Expresso Santa Cruz – Machico, Saída à Direita para Machico Este seguido de entrada para o 

Parque Desportivo de Água de Pena 
 

Traçado:  
Semelhante ao adotado no GP de Supermoto de Machico 2018. 
 

 
 

 

A competição é organizada de acordo com o Regulamento do Campeonato Regional de 
Supermoto e correspondentes regulamentos e códigos FMP. 
 

Seguro de Prova: 
Pelo facto de um piloto ser possuidor de uma Licença Desportiva Nacional emitida pela FMP tem 
um seguro de acidentes pessoais com que as coberturas e os capitais de acordo com a legislação 
em vigor, atualmente Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro.  
A entidade organizadora contraiu, um seguro de responsabilidade civil nos termos do Decreto-Lei 
n.º 291/2007, de 21 de Agosto, com os capitais mínimos obrigatórios para o seguro das provas 
desportivas.  
Ficam excluídos das garantias deste contrato, os danos causados aos participantes e respetivas 
equipas de apoio, aos veículos por estes utilizados, bem como à entidade organizadora e pessoal 
ao seu serviço ou quaisquer seus colaboradores.  
A entidade organizadora declina qualquer responsabilidade por estragos ocasionais às motos, ao 
material e aos acessórios, sejam eles ocasionados por um acidente, fogo ou qualquer outra 
ocorrência.  
 
Recolha de Tempos: 
Os tempos são recolhidos com recurso a equipamentos denominados “Transponders”. Cada 
transponder corresponde a uma moto. Os transponders são colocados no acto das verificações 
técnicas, mediante uma caução de 250,00 euros que cada piloto deverá deixar à guarda da 
Organização. O transponder fica à responsabilidade do piloto durante toda a prova, devendo 
obrigatoriamente ser devolvido à organização no final da corrida, altura em que lhe será devolvida 
a caução caso o equipamento não se encontre danificado. A caução poderá ser aceite em cheque 
bancário endossado à organização da prova, ou em numerário, não sendo aceite qualquer outra 
forma de pagamento. A recusa no pagamento da caução implica a recusa de inscrição, perdendo, 
contudo, o piloto o direito à taxa de inscrição já paga. 
 



Inscrições: 
As inscrições devem ser feitas em formulário próprio cedido pela organização (em Anexo) e pagas 
no ato da inscrição, devendo estar na posse do organizador até às 13:00 horas do dia 11 de 
Novembro de 2019.  

O custo por inscrição é:  
• Supermoto € 65,00  

 
Apenas serão admitidos pilotos portadores de licença desportiva válida emitida pela FMP. 
As inscrições feitas ou pagas fora do prazo indicado terão um acréscimo de 50%, tendo, contudo, 
aceitação condicionada. 
No acto de inscrição os pilotos deverão indicar o número de passes e livre trânsitos que 
pretendem solicitar para as suas equipas de assistência. Cada equipa / piloto terá direito a 3 (três) 
credenciais de acesso para assistência e uma viatura, que serão distribuídas pela organização.  
 

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

Corridas: 
Para o bom cumprimento do Programa da Prova, os pilotos sempre que possível deverão estar à 
disposição do Diretor de Prova 1 (uma) hora antes da sua hora de treinos ou corridas.  
Grelha de Partida será formada por várias linhas equidistantes de 9 metros, sendo cada linha 
formada por 2 posições desfasadas em profundidade. A pole-position equivale ao 1º lugar do lado 
direito, ou seja, ao 1º Lugar do lado contrário à 1ª curva do traçado.  
 
Prémios  
Serão distribuídos por corrida no final desta, os seguintes troféus:  
  

• Supermoto: o 1º / 2º / 3º Classificado  
• Superquad: o 1º / 2º / 3º Classificado  

 A cerimónia de entrega de prémios e pódio, será efectuada no final da competição logo após a 
última manga e após a afixação da classificação oficial da prova. No pódio devem estar presentes 
as motos dos três primeiros classificados à geral.  
É obrigatória a presença dos pilotos na cerimónia de entrega de prémios, sob pena de não 
receberem o troféu a que têm direito, perdendo assim direito ao mesmo.   
 
 

Segurança: 
Número Geral de Emergência       112 
Bombeiros Municipais de Machico     291 965 183 
Centro de Saúde de Machico      291 969 130 
Hospital Dr Nélio Mendonça      291 705 600 
Serviço Regional Protecção Civil      291 700 112 
Polícia de Segurança Publica – Esquadra de Machico   291 965 574 
Comando Regional da PSP      291 208 400 

 

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 Supermoto e acompanhada da caução de 500 eur, caso incida sobre elementos mecânicos ou 
250 eur caso incida sobre classificações, reembolsáveis se a reclamação ou apelo for julgado 
procedente.  
 

 

 
 



Renuncia a todo o recurso contra as autoridades desportivas  
Independentemente das prescrições de qualquer regulamento ou anexo da FMP, os pilotos, pelo 
facto de participarem, renunciam a todos os direitos de recurso contra a entidade organizadora, 
seus representantes ou restantes pessoas envolvidas na manifestação. Seja por arbítrio, seja 
perante tribunais ou de qualquer outra maneira que não esteja prevista no Código Desportivo e 
no RNV por todos os prejuízos aos quais possam estar expostos em consequência de todos os atos 
ou omissões por parte da entidade organizadora, dos seus oficiais, representantes ou restantes 
pessoas envolvidas nesta manifestação, em virtude da aplicação deste RP, ou de todas as regras 
que possam ser estabelecidas no seu seguimento, sejam elas de carácter complementar ou 
substitutivo, por todas as causas que daí possam resultar.  
  

CASOS OMISSOS  
Todos os casos omissos neste regulamento, apelos ou dúvidas na sua interpretação serão julgados 
e resolvidos pelo Júri da Prova, em conformidade com os preceitos do Regulamento Desportivo 
do RNV da FMP e dos Regulamentos Internacionais aplicáveis.  
A interpretação do presente Regulamento é da inteira responsabilidade do Júri da prova. Em caso 
de contestação serve o Regulamento Geral de Supermoto.  
 
 
 

Funchal, 15 de Outubro de 2019  

 
 

O Diretor da Corrida: Aprovado pela AMM: Aprovado pela FMP: 
 
 
 
 

 
 

15 de Outubro 2019 
 

 
 
 
 

 

 
  



 

G.P. de Machico 2019 

 

Anexo 1 

 
Horários 

 

Horários Classes Encerramento 
Pré-Parque 

Inicio Termo Duração 
Observações 

Concentração 
no local do 

evento 

 
Todas 

 
- 

 
11:00 

As equipas deverão montar as suas 
assistências nos locais reservados 

pela organização para o efeito. 
Verificações 
Documentais 

Todas Secretariado 
Organização 

12:00 12:30 Apenas para pilotos  
com inscrição regular. 

Verificações 
Técnicas 

Todas Zona de 
Assistência 

12:15 12:50 Deverão ser apresentados todos os 
capacetes a usar na prova. 

Briefing  Todas Pré Parque de 
Partida 

13:30  Obrigatório para todos  
os pilotos aceites à partida. 

Treinos SM - 13:45 14:00 15 minutos 
Livres SQ - 14:15 14:30 15 minutos 

1º Treinos SM - 14:45 15:00 15 minutos 
Cronometrados SQ - 15:15 15:30 15 minutos 

2º Treinos SM - 15:45 16:00 15 minutos 
Cronometrados SQ - 16:15 16:30 15 minutos 

1ª SM 16:45 17:00 17:20 15 minutos + 2 voltas 
Manga SQ 17:25 17:35 17:55 15 minutos + 2 voltas 

      

2ª  SM 18:00 18:15 18:35 15 minutos + 2 voltas 
Manga SQ 18:40 18:45 19:00 15 minutos + 2 voltas 
Parque 

Fechado 
3 primeiros 
cada classe 

Após final  
da segunda manga 

30 minutos 
 

Cerimónia de 
Entrega de 

Prémios 

Todas 
as 

classes 

 
- 

 
19:30 

Os pilotos que não comparecerem 
na cerimónia de entrega de 

prémios perde o direito ao mesmo. 
 
 

Nota:  
Estes horários são indicativos e poderão ser alterados de acordo com indicações da organização do evento.  

  



G.P. de Machico 

5ª Prova pontuável para o  
Campeonato da Madeira de Supermoto 2019 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome  
Morada  
Localidade  Código Postal                  - 
BI  Contribuinte  
E- mail  
Telemóvel  Data Nascimento        /         / 

 

Número competição  
Equipa  
Licença Desportiva n.  
Marca 
Moto 

 Modelo/cc  

Classe Supermoto        Superquad  

________________________   

___________ Veterano  Idade ____ 
  

Passes Assistência: 1. 

(indicar nomes) 2. 

 3. 

Acesso viatura:  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 respetivo valor de 
inscrição. Inscrições realizadas ou pagas fora de prazo terão um acréscimo de 50% e terão aceitação 
condicionada.  
 

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 Supermoto da FMP bem como do 
Regulamento Particular da prova em questão e que como tal estou vinculado pelos mesmos e respetivo 
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 ato voluntário da minha parte.  
 
 

Machico, _____ de _______________________ de 2019 
 
 

O piloto:________________________________________________________ 


