
 
 
 
 

Regulamento Troféu Airoh Campeonato Nacional de Enduro 2021 

REGULAMENTO TROFÉU AIROH NO 

CAMPEONATO NACIONAL DE ENDURO 2021 

  

1. Definição 

1.1. Sob a égide da Salgados Moto Lda, irá realizar-se o troféu Airoh 2021, que será 

integrado nas provas do Campeonato Nacional de Enduro 2021 tutelado pela 

Federação de Motociclismo de Portugal; 

2. Descrição 

2.1. A classificação do troféu Airoh 2021, será apurada, mediante o piloto mais rápido 

em cada dia de prova, no final da segunda volta, conforme o regulamento do 

Campeonato Nacional de Enduro 2021. No final do dia será apurado um pódio 

exclusivo para o troféu Airoh 2021; 

2.2. Não existe custo de participação no troféu Airoh 2021; 

2.3. Só podem participar pilotos que utilizem o capacete Airoh durante as corridas e 

que tenham sido adquiridos em Portugal, sob pena de perder o direito aos 

prémios; 

2.4. As inscrições devem ser efetuadas na plataforma da ttcronometragens, 

juntamente com a ficha de inscrição do Campeonato Nacional de Enduro 2021. Os 

pilotos têm de optar por participar também no troféu Airoh, quem não se 

inscrever na plataforma da ttcronometragens optando pelo troféu Airoh não 

ficará inscrito. 

2.5. Nas verificações técnicas do capacete, poderá será confirmado a origem do 

mesmo, para ver se está apto para participar no troféu. 

3. Classes existentes 

3.1.  AIROH – (Verdes1/Verdes2/Verdes3/Feminino/Veteranos/Super 

Veteranos/Promoção/Hobby) 

NOTA: A classe só existe se houver no mínimo 5 participantes 

4. Restrições de participação 

4.1. É obrigatório que o piloto se apresente na grelha de partida com um capacete 

Airoh; 

4.2. Não é permitida a participação a pilotos oficiais da Salgados Moto/Airoh; 

       5.    Números de Provas  

5.1. O troféu Airoh 2021 terá inicio a partir da primeira prova do Campeonato Nacional 

de Enduro 2021 em Santo André, contando com 6 corridas, sendo 2 de 2 dias, não 

podendo deitar nenhum resultado fora; 

       6.    Prémios e troféus 

6.1. Por cada prova, a organização atribuirá troféus aos 3 primeiros classificados da 

classe AIROH.  

6.2. Serão atribuídos cheques desconto para a classe Airoh da seguinte forma: 
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1º prémio – Cheque desconto 50,00 € em produtos Salgados Moto (PVP) 

2º prémio – Cheque desconto 30,00 € em produtos Salgados Moto (PVP) 

3º prémio – Cheque desconto 20,00 € em produtos Salgados Moto (PVP) 

 

6.3. A utilização dos cheques desconto atribuídos no troféu Airoh, poderá ser feita na 

rede de agentes Salgados Moto até dia 15 de Dezembro de 2021.Podem consultar a 

lista de agentes em www.salgadosmoto.pt 

6.4. Após esta data o cheque oferta perderá validade de utilização, ficando a sua troca 

proibida em qualquer agente da Salgados Moto; 

6.5. A entrega de prémios e pódio serão efetuados no final do dia após o 

encerramento das corridas; 

 6.5.1. Os pilotos são obrigados a comparecer com o capacete Airoh no pódio. Se isto 

não acontecer, perdem o direito ao respetivo prémio. Este ano não vamos perdoar se 

o piloto não comparecer com o capacete na entrega de prémios. 

6.6. O vencedor do troféu Airoh no final do Campeonato receberá os seguintes 

prémios: 

  6.6.1. AIROH – (Verdes1/Verdes2/Verdes3/Feminino/Veteranos/Super 

Veteranos/Promoção/Hobby)  

1º prémio final – Capacete Airoh Aviator 3 

2º prémio final – Capacete Airoh Striker 

3º prémio final – Capacete Airoh Twist 2.0 

   

7.Resultados/Pontuação 

1º 20 pontos  6º 10 pontos  11º 5 pontos   

2º 17 pontos  7º 9 pontos  12º 4 pontos   

3º 15 pontos  8º 8 pontos  13º 3 pontos   

4º 13 pontos  9º 7 pontos  14º 2 pontos   

5º 11 pontos  10º 6 pontos  15º 1 pontos   

NOTA:É da responsabilidade da Salgados Moto a atribuição dos pontos e divulgação da 

classificação no site www.salgadosmoto.pt 
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8. Calendário de Provas 

3 de Abril – Vila Nova de Santo André 

25 de Abril – Góis 

5 e 6 de Junho – Régua (2 dias de prova) 

26 de Setembro – Águeda 

24 de Outubro – Cabeçeiras de Basto 

20 e 21 de Novembro – Fafe (2 dias de prova) 

9. Reclamações 

 9.1. De acordo com o regulamento do Campeonato Nacional de Enduro 2021 

10. Questões de legais 

10.1 A organização do troféu Airoh 2021 não se responsabiliza por acidentes e suas 

consequências causados por participantes, quer tenham sido estas as vitimas, 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 pelo infrator. 

10.2.  A organização do troféu Airoh 2021 reserva o direito de aplicar sanções que 

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

exclusão e desclassificação de todas as provas do troféu, a qualquer concorrente que 

não respeite o presente regulamento, ou de qualquer forma prejudique o bom nome, 

imagem e prestigio do troféu ou dos seus patrocinadores. 

10.3. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos organizadores por 

eventuais prejuízos que possam advir de uma decisão deste tipo. 

10.4. Quaisquer dúvidas sobre a interpretação do presente regulamento serão 

analisadas e decididas pela organização do troféu Airoh 2021. 

  

CONTACTOS: 

 

Salgados Moto  

Rua de São Francisco Nº 470 A Armazém C – Adroana 

2645-019 Alcabideche  

Telefone: +351214691484 

Email: vasco@salgadosmoto.pt 


