
   
 

 

Regulamento Particular 

Campeonato Nacional de Motocross 2020 

MX2 MX1 MXElite MXJúniores, MX2T, MX85, MX65 

17 e 18 de Outubro no Crossódromo Internacional de Águeda 

Acessos: 

Ver Mapa anexo 

1 – Circuito 

Nome: Crossódromo Internacional de Águeda   

Perímetro: 1500 metros 

Largura mínima: 6 metros 

 

2 – Organizador 

Águeda Action Club 

Travessa das Eiras Velhas nº 74 

3750-314  Paredes Águeda 

Telm: 966030054 

Email: geral.actib@gmail.com 

 

Secretariado da Manifestação 

Morada: Crossódromo Internacional de Águeda   

Casarão- Borralha 

3750-869 Águeda 

 

 

 

 



   
 
3 – Oficiais 

Delegado da FMP Miguel Patarrão 

Presidente do Júri 
Rodrigo Castro 

 

Director da Prova Jorge Silva 

2º Elemento do Júri Joaquim Carvalho 

Secretário Américo Tomás 

Verificador Técnico Pedro Rachinhas 
 

Juiz de Partida Rui Rachinhas 

Médico José Brenha 

Meios de Socorro João Santos 

Chefe da Crono Nuno Monteiro (Penta Control) 

Comissário do parque de pilotos Ricardo Marques 

Chefe de Comissários de Pista Ricardo Lopes 

 

A Competição é organizada de acordo com o regulamento do Campeonato Nacional de Motocross 
(Anexo 01,02,03 e 10), sempre que aplicável e o presente regulamento que foi examinado e 
aprovado pela FMP. 

4 – Inscrições 

- As taxas de inscrição são de 25€ para MX1 e MX2 e de 15€ para 85cc e 65cc. O pagamento poderá 
de ser efetuado por transferência bancária ou diretamente no recinto.  
- Os pilotos obrigam-se a efetuar a sua inscrição até 5 dias antes da realização das verificações 
administrativas, online através: https://www.fmp.pt/competicoes/ 
 
5 – Verificações Documentais e técnicas 

Sábado 



   
 
14h30: Abertura do parque de concorrentes 
16h00: 1º Controlo de circuito 
16h30: Abertura do secretariado  
16h00: 20h00: Verificações técnicas e administrativas 
19h00: 2º Controlo do circuito (se necessário) 
22h00: Encerramento do secretariado e do parque de concorrentes.  
23h00: Silêncio obrigatório das 23h00 até as 6h30. 
 

6 – Dia de competição 

7h00-7h45: Verificações técnicas e administrativas 
8h00: Briefing com os pilotos junto à grelha de partida 
 
8h15: Treinos Livres MX2 (20m) 
8h45: Treinos Livres MX1 (20m) 
9h15: Treinos Livres 65cc (15m) 
9h40: Treinos Livres 85cc (15m) 
10h05: Treinos Cronometrados MX2 (20m + 5m de arranque) 
10h35: Treinos Cronometrados 65cc (15m + 5m de arranque) 
11h00: Treinos Cronometrados 85cc (15m + 5m de arranque) 
11h25: Treinos Cronometrados MX1 (20m + 5m de arranque) 
 
 
MANGAS 
11h55: Fecho da Pré-grelha e volta de reconhecimento 65cc 
12h05: 1ª Manga 65cc (12 m+2 voltas)  
12h20: Fecho da Pré-grelha e volta de reconhecimento 85cc 
12h30: 1ª Manga 85cc (20 min+2 voltas)  
13h50:  Fecho da pré grelha e volta de reconhecimento MX2 
14h00:  1ª Manga MX 2 (30 min+2 voltas)  
14h40: Fecho da pré grelha e volta de reconhecimento MX1 
14h50: 1ª Manga MX1 (30 min+2 voltas) 
15h30: Fecho de pré grelha e volta de reconhecimento 65cc 
15h40: 2ª Manga 65cc (12 min + 2 Voltas) 
16h00: Fecho de Pré Grelha e Volta de Repescagem 
16h10: Repescagem (10 min +2 voltas) 
16h30: Fecho da Pré-grelha e volta de reconhecimento 85cc 
16h40: 2ª Manga 85cc (20 min+2 voltas) 
17h30: Fecho da Pré-grelha e volta de reconhecimento Elite 
17h40: Manga de Elite (30min + 2 Voltas) 
 
18h25: Cerimónia de Pódio para todas as Classes 



   
 
18h40: Reunião Final de Júri 
 

Atenção: As motos deverão estar na Pré-Grelha 10 (dez) minutos antes de cada manga. Após o pré-
parque se encontrar encerrado dar-se-á inicio à volta de reconhecimento antes da partida para a 
respectiva corrida (manga). 

Controle Final: Imediatamente após o final da última Manga de cada classe as motos vencedoras 
devem dar entrada no Parque Fechado (durante os 30 minutos seguintes à chegada do vencedor). 

Nota: os Horários poderão ser alterados com um espaço de tempo de 30 minutos para menos ou 
para mais, consoante o estado climatérico e da luz solar na ocasião das corridas (horário de Inverno 
ou Verão), bem como, do número de Pilotos nas classes intervenientes no evento. 

7 – Acesso à Zona de Assistência 

Só os assistentes com o nº do piloto que está a correr é que terão acesso à Zona de Assistência. 

Cada assistente terá o nº do piloto na sua abraçadeira. 

Se houver mecânicos que prestem assistência a mais do que um piloto, terá que usar uma 
abraçadeira por cada piloto.   

8 – Gasolina 

Poderá ser obtida a 3kms do circuito no IC2 

9 – Seguro 

A Organização, através da FMP, fez um seguro de responsabilidade civil para esta prova, que cobre 
a responsabilidade civil dos pilotos em caso de acidente, quer durante os treinos, quer durante as 
mangas, de acordo com o código desportivo da FMP 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 qualquer responsabilidade pelos danos causados nas máquinas, acessórios ou 
outros materiais causados por acidente, fogo ou catástrofes naturais. 

10 – 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, contados a partir da publicação dos 
resultados. 
Poder-se-á apelar de uma decisão do júri da Prova à Direcção da FMP. 



   
 
Toda a reclamação ou apelo deve ser apresentada de acordo com o Regulamento Geral de 
Motocross e acompanhada da caução de 250,00€ para reclamações sobre elementos mecânicos ou 
120€ sobre classificações, reembolsáveis se a reclamação ou apelo for julgado procedente. 

 

 

11 – Prémios 

Tendo em consideração a excecionalidade derivado ao COVID-19 não serão atribuídos prémios 
monetários  

Troféus aos 3 (três) primeiros classificados (MX1, MX2, MX2Jr, MX2T e MX Elite) 

Troféu para os 5 (cinco) primeiros classificados (85cc e 65cc) 

 
13 – Interpretação deste regulamento 

A interpretação deste regulamento é da inteira responsabilidade do júri da Prova. 

Em caso de contestação serve o Regulamento Geral de Motocross 2020. 

 

Águeda, 08 de Outubro de 2020 

 

 

Director da Corrida/Jorge Silva                                                          Aprovado pela FMP 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 



   
 
 

 

 


