
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

Troféu Honda 2020 
1. Definição 

Sob a égide da Honda Portugal irá realizar-se um troféu desportivo, 

denominado TROFÉU HONDA, integrado nas provas do Campeonato 

Regional Centro Sul 2020, organizado pelos seus responsáveis, de acordo 

com o respetivo regulamento e com as seguintes condições particulares: 

 

2. Descrição 

2.1 – Este troféu decorre nas mangas pontuáveis das provas do calendário do 

Campeonato Regional Centro Sul 2020, no final das quais haverá lugar a 

uma cerimónia de pódio. 

 

2.2 – Os pilotos têm de estar equipados, em treinos e provas, com a camisola 

fornecida pela organização. Cada piloto recebe três camisolas. 

 

2.3 – Os pilotos podem adicionar publicidade com logotipos dos seus 

patrocinadores na camisola, desde que, sejam colocados nos espaços livres 

para o efeito, e que não sejam de marcas concorrentes dos patrocinadores 

deste troféu. 

 

2.4 – Os pilotos que efetuem a sua inscrição até dia 31 de Janeiro receberão 

as camisolas já com a impressão do nome e do respetivo número. 
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Os pilotos que se inscreverem após o dia 31 de Janeiro serão responsáveis 

pela colocação do nome e do número na camisola, de acordo com as 

seguintes regras: Nome (tamanho letra 115 / tipo de letra Arial); Número 

(tamanho letra 660 / tipo de letra Arial) 

 

2.5 – A proteção individual do piloto deve ser usada por baixo da camisola. 

 

2.6 – Os dorsais seguem a regra do Campeonato Regional Centro Sul 2020, 

devem ser reservados pela FMP através do Email: dorsaismotocross@fmp-

live.pt 

 

3. Classes  

3.1 – Classes MX1, MX2 

 

4. Inscrições e Verificações 

4.1 – Só serão admitidas no Troféu motos dos modelos CRF450R e 

CRF250R dos anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

O ano da moto será verificado durantes as verificações técnicas através do 

número de quadro inscrito na moto. 

Para esclarecimento informamos que a 2ª letra a contar da direita indica o 

ano do modelo conforme o exemplo: JH2PE07A1JK100216.  

A correspondência das letras aos anos é a seguinte: 

Letra F = 2015 

Letra G = 2016 

Letra H = 2017 

Letra J  = 2018 

Letra K = 2019 

Letra L = 2020 
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4.2 – Os pilotos participantes no troféu devem entregar os seguintes 

documentos: 

a) Ficha de inscrição  

b) Termo de responsabilidade, devidamente assinado pelo responsável 

sempre que o participante tenha idade inferior a 18 anos. 

c) Cartão de Cidadão e Numero de Contribuinte 

d) Licença desportiva nacional ou regional emitida pela FMP  

4.3 – Verificações técnicas e documentais de acordo com o regulamento do 

Campeonato Regional Centro Sul 2020. 

 

5. Restrições de participação 

5.1 – Não é permitida a participação dos pilotos que não equipem com a 

camisola do troféu. 

 

5.2 – A decoração da moto deve estar a mais de origem possível e no 

mínimo deve estar na cor de origem. 

 

6. Números de prova 

6.1 – De acordo com o regulamento do Campeonato Regional Centro Sul 

2020 

 

7. Prémios e Troféus 

7.1 – Por cada prova a organização atribuirá troféus aos 3 primeiros 

classificados de cada classe e os seguintes Vales Oferta (que podem ser 

rebatidos nos concessionários Honda): 

MX1 e MX2 

1º Classificado – 50 euros 

2º Classificado – 40 euros 

3º Classificado – 30 euros 
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4º Classificado ao 10º Classificado – 10 euros  

 

7.2 – A entrega de prémios e pódios serão efetuados no final das provas, 

sendo que os pilotos deverão usar obrigatoriamente a camisa da Honda. 

 

7.3 – Os vencedores finais receberão os seguintes prémios monetários: 

MX1 e MX2 

1º Classificado – 400 euros 

2º Classificado – 300 euros 

3º Classificado – 200 euros 

 

8. – Resultados e Pontuação 

8.1 - De acordo com o regulamento do Campeonato Regional Centro Sul 

2020 

 

9. Calendário de Provas 

9.1 - De acordo com o regulamento do Campeonato Regional Centro Sul 

2020 

 

10. – Reclamações 

10.1 - De acordo com o regulamento do Campeonato Regional Centro Sul 

2020 e do Regulamento Geral de Motocross da FMP 

 

11. – Penalizações 

11.1. - De acordo com o regulamento do Campeonato Regional Centro Sul 

2020 e do Regulamento Geral de Motocross da FMP 

 

12. – Questões Legais 
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12.1 – A organização do Troféu não se responsabiliza por acidentes e suas 

consequências causados por participantes, quer tenham sido estas as vítimas, 

quer provenham ou não do veículo participante. Do mesmo modo não lhe 

será imputada qualquer responsabilidade quanto às consequências de 

infração de leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá ser 

suportada pelos infratores. 

 

12.2 – A organização do troféu reserva o direito de aplicar sanções que 

poderão ir até à desclassificação ou exclusão de uma ou mais provas do 

Troféu, ou à exclusão ou desclassificação de todas as provas do Troféu, a 

qualquer concorrente que não respeite o presente regulamento, ou que de 

qualquer forma prejudique o bom nome, imagem e prestigio do Troféu e/ou 

dos seus patrocinadores. 

 

12.3 – Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos organizadores 

por eventuais prejuízos que possam advir de uma decisão deste tipo. 

 

12.4 – Quaisquer dúvidas sobre a interpretação do presente regulamento 

serão analisadas e decididas pela Organização do troféu.  

Contactos: 

Associação de Desporto Motorizado e Lazer MXGL Ribatejo 

Travessa Francisco José Gomes, nº 29 

2125-048 Glória do Ribatejo 

Telefone: +351 917 061 733 

Email: mxribatejo@sapo.pt 
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TROFÉU HONDA 2020 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Preencha com letras maíusculas de forma clara e legível 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório 
 
PILOTO:             
 
Nome: 
 
Morada: 
 
Localidade Postal: 
 
Telefone / Telemóvel: 
 
E-mail: 
 
Data de Nascimento: 
 
Nº Contribuinte: 
 
Nome na camisola: _____________________ 
 
Dorsal nº:  _____________________ 
 
Medida da camisola:_____________________ 
 
 
Nome da Equipa: 
 
 
MOTO:               CRF450R                             CRF250R                Ano: 
 
 
Nº Quadro moto: 
 
 
DECLARO QUE TOMEI CONHECIMENTO DO REGULAMENTO DESTE 
TROFÉU  
 
 
    Assinatura do piloto           Assinatura e carimbo concessionário 

(Enviar a ficha de inscrição para: mxribatejo@sapo.pt) 


