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= Regulamento Particular = 

1ª – Sprint Enduro Santa Marta de Penaguião 

15 Dezembro 2019 

 

1. Descrição da Prova 

A 1ª edição do Sprint Enduro Santa Marta de Penaguião será realizado no dia 15 Dezembro 2019 pela 

Associação Natureza Extreme, sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal. Esta é a última 

prova do Troféu Nacional de Sprint Enduro 2019. 

Esta prova terá como ponto de concentração o Viso (Fontes) no Concelho de Santa Marta de Penaguião. 

No mesmo local poderão encontrar as Respetivas Especiais, Special Test 1 e a Special Test 2, 

Secretariado, Verificações Técnicas, Zona de Assistência e Parque fechado. 

O Sprint Enduro de Santa Marta de Penaguião, terá o formato 1 (Closed Course), conforme descrito no 

Ponto 3.1 do regulamento Geral de Sprint Enduro. 

 

 

 

2.  Programa  

 
02/12/2019 – 00h00- Abertura de inscrições  

13/12/2019 – 24h00 – Limite para inscrições on- line 

15/12/2019 – 08h00 – Abertura do Secretariado 

15/12/2019 – 10h00 – Fecho do Secretariado 

15/12/2019 – 10h30 – Briefing aos Pilotos  

15/12/2019 – 11h00- Partida do Primeiro Piloto para as Especiais Special Test 1 e Special Test 2 

15/12/2019 – 14h00 – Partida para a prova de Endurance (1h.30 mais uma Volta) 

15/12/2019 – 17h00 – Entrega de Prémios  

 

3. Descrição das Classes 
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Nesta prova, serão admitidos todos os motociclos de Enduro ou MX homologadas, distribuídos da 

seguinte forma pelas respetivas classes, de acordo com o Ponto 4 do Regulamento Geral de Sprint 

Enduro (RGSPE) 2019: 

� ELITE (Pilotos Federados) 

� VERDES (Pilotos Federados) 

� VETERANOS (Pilotos Federados / +40anos) 

� SUPER VETERANOS (Pilotos Federados / +48anos) 

� FEMININA (Pilotos Federados / Sexo feminino)  

� HOBBY (Pilotos não Federados) 

� SUPER HOBBY (Pilotos não Federados / +40anos) 

Caso alguma destas classes não tenha o mínimo de 5 pilotos inscritos, esta será agregada à classe 

superior 

4. Inscrições  

As inscrições deverão ser efetuadas através do site http://provas.ttcronometragens.com/, ou em 

alternativa, no próprio dia no secretariado da prova. 

Caso efetue a inscrição no secretariado, o piloto deverá preencher os formulários com letra legível. 

O valor da inscrição será o seguinte: 

 - PILOTOS FEDERADOS – 40,00€ 

 - SENHORAS – 25,00€ 

 - PILOTOS NÃO FEDERADOS – 50,00€ 

A inscrição só será considerada válida após o seu pagamento. 

5. VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS  
 

As verificações administrativas e técnicas serão efetuadas junto parque fechado conforme mapa de 
localização anexo, e decorrerão de acordo com o Ponto 13 do RGSPE 2019.  
 
Nas verificações administrativas o piloto terá de apresentar, devidamente atualizados, os seguintes 
documentos:  
 

� Identificação - Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão  
� Licença Desportiva da F.M.P. (quando aplicável) 
� Termo de Responsabilidade (Pilotos sem licença desportiva)  
� Livrete e Seguro da moto 

 
A participação do piloto apenas será permitida após preenchimento e assinatura da ficha e inscrição e 

do termo de responsabilidade (quando aplicável), bem como a verificação técnica da sua moto.  

Não é obrigatória presença do piloto nas verificações técnicas. 
 
Cada motociclo deverá estar munido de todos os dispositivos característicos de uma moto de enduro. 
 
É obrigatório o uso de pneu traseiro ecológico (FIM) ou homologado ( “E” ou “DOT” ). 
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É obrigatório a apresentação de um capacete homologado. 
 
O briefing com os pilotos será realizado junto à zonada partida, à hora estabelecida no Ponto 2 deste 
Regulamento Particular (RP). 

 

6. Atribuição da Numeração e Placas de Números 

A numeração será sequencial e única para todas as classes. 

A numeração e as placas de número terão de estar de acordo com o Ponto 10 e 11 respetivamente, do 

RGSPE 2019. 

A numeração atribuída aos pilotos da Classe HOBBY será feita pela seguinte ordem: 

 1º Pilotos com inscrição efetuada na plataforma da TT cronometragens, desde que 
acompanhada pelo respetivo pagamento. 

 2º Ordem de verificações administrativas 

A numeração atribuída aos pilotos da Classe HOBBY irá definir a sua ordem de partida. 

A colocação da numeração da prova, na moto, é obrigatória. 

 

7. Desenrolar da Prova 

Neste formato existirão duas Especiais contiguas, a Special Test 1 com 4 km e Special Test 2 com 7 Km. 

Durante a manhã os pilotos percorrem cada uma das especiais da seguinte forma 

 

 

Os Pilotos serão divididos em dois grupos, Pilotos Federados e Pilotos não Federados 

Cada grupo percorrerá uma das especiais 4 vezes consecutivas. 

Após todos os Pilotos concluírem as 4 voltas à especial, estes serão agrupados e efectua-se a troca de 

grupos entre especiais. 

Após esta troca, cada um dos grupos percorrerá 4 vezes consecutivas a especial que ainda não tinham 

percorrido. 
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Ambos os grupos percorreram o mesmo número de voltas em cada uma das especiais. 

Os pilotos partirão para a primeira especial, pela ordem definida pela organização, e com um 

espaçamento de 30 segundos entre cada um. 

No início da segunda volta, a ordem de partida para a especial, será dada pela ordem de chegada da 

primeira volta. O mesmo processo repetir-se-á para a terceira volta.  

Após a primeira prova deste Troféu, a partida para a primeira especial, será dada pela classificação em 

que os pilotos se encontrem, nesse momento, no Troféu. 

Dois minutos após a partida do último piloto para a Especial, arrancará um comissário de moto a fechar 

Especial. Qualquer piloto que seja ultrapassado por esse comissário estará automaticamente 

desqualificado, independentemente da sua Classe. 

A ordem de partida para a primeira volta, da segunda especial a percorrer, será a ordem que resultar da 

terceira volta da primeira especial.  

Após a conclusão desta fase da prova, haverá uma neutralização da prova, com horário a definir no R.P. 

Na segunda fase deste formato de prova, ambas as Especiais serão ligadas, formando uma única Especial 

chamada ENDURANCE TEST. 

Nesta Especial decorrerá uma prova de resistência, com duração de 1h.30m mais uma volta para todos 

os participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Um piloto que não tenha completado as Especiais da manhã ou que tenha sido desclassificado, poderá 

participar na resistência da tarde, no entanto para isso necessitará pelo menos de partir para a primeira 

especial da manhã. 

Para esta prova de resistência, os pilotos serão divididos em três grupos, conforme as classes a que 

pertençam: 

GRUPO 
ENDURANCE TEST 

CLASSE   CLASSE   CLASSE 

A ELITE + VERDES     

B VETERANOS + SUPER VETERANOS + SENHORAS 

C HOBBY + SUPER HOBBY     
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8. Jurisdição  

A prova é supervisionada por um Júri que interpretará e decidirá de acordo com o Código Desportivo, o 

Regulamento particular, o Regulamento Geral de Enduro e Regulamento da Federação Internacional de 

Motociclismo (FIM) de Enduro. 

Todos os participantes no evento obrigam-se a cumprir o Código Desportivo, Regulamentos e demais 

legislação aplicável, e aceitam submeter-se à jurisdição e disciplina da FMP.  

Qualquer comportamento de qualquer participante contrário às referidas leis, códigos e regulamentos 

será julgado pelo Júri da Prova, sem prejuízo de outras sanções disciplinares ou criminais aplicáveis. 

 Os pilotos são responsáveis pelo comportamento das pessoas que integram a sua equipa e assistência, 

podendo ser sancionados pelo Júri em processo disciplinar da FMP. 

 

9. Classificação  

Neste formato, existirá uma pontuação independente para ambas as fases da prova, isto é, para 

especiais da manhã e para a resistência da tarde.  

Um piloto que não complete as especiais da manhã, poderá ainda pontuar na resistência da tarde, no 

entanto a participação nas especiais da manhã é obrigatória para poder pontuar na resistência da tarde. 

Assim, o somatório dos tempos do conjunto das especiais da manhã, mais eventuais penalizações, dará 

origem a uma classificação, onde ganhará o piloto que efetuar o menor tempo no somatório das 

passagens nas duas Especiais. 

 

10.  Entrega de Prémios  

 Serão entregues troféus aos 3 primeiros classificados de cada classe. 

 

11.  Disposições Legais 

Em caso de força maior a organização reserva o direito de anular a competição. 

Ao inscrever-se, o piloto fica automaticamente sujeito ao regulamento Geral de Sprint Enduro 2019, a 

este Regulamento Particular bem como ao código desportivo da F.M.P 

 

12.  Seguro 

A taxa de inscrição inclui o prémio de seguro, o qual garante a responsabilidade civil do piloto, em 
relação a terceiros, nos exatos termos do seguro subscrito pela FMP, no valor de 8.000.000,00€, 
cumprindo a legislação em vigor para este tipo de eventos (cf. Artº 12º e 13º do DL 291/2007, de 21 de 
Agosto). 
O seguro entrará em vigor no momento da partida e cessará no final da prova, ou a partir do momento 
em que o concorrente abandone a prova, desista, seja desclassificado ou excluído. 
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O Natureza Extreme, bem como a Comissão Organizadora, declina toda a responsabilidade pelos 
acidentes que possam acontecer durante a realização da prova. 

 
 

13.  Cronometragem  

A cronometragem e o tratamento dos resultados ficarão a cargo da TT Cronometragens. 

 

14. Oficiais de Prova  

Presidente Júri: Pedro Mariano 

1º Comissario de júri: (diretor Prova) – Filipe Sampaio 

2º Comissario do Júri : Carlos Vides 

Médico Prova:  

Secretariado: Manuel Santo 

Relações Publicas: Ivo Tavares  

Tratamento Resultados: TT Cronometragens 

Delegados FMP: Pedro Mariano 

 

15.  Contactos  

Para mais informações ou esclarecimentos, por favor os seguintes contactos: 

- Filipe Sampaio 910642270 

naturezaextreme@gmail.com 
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16.  Mapa Localização  

 

 

 

 


