
                                                                                    

Aditamento #1 ao Regulamento do Campeonato Nacional de Trial 

Utilização do Cartão Amarelo e Credencias de Acesso. 

Artigo 32º CARTÃO AMARELO 

32.1. Os cartões amarelos serão distribuidos por todos os Comissários de Zona e pelos 

membros do Júri, devem ser do tamanho A6 (para caber num bolso) e feito de um material 

rígido (papelão ou plástico).  

32.2. O Cartão Amarelo pode ser apresentado a qualquer piloto, mochileiro ou a qualquer 

elemento ligado à equipa que o piloto representa, por incumprimento da Regulamentação de 

Trial, com excepção do estipulado no artigo 17º deste regulamento sem prejuízo de outras 

sanções.O piloto sancionado pode incorrer numa multa de até 500 euros 

32.3. O Comissário  deve mostrar o Cartão Amarelo nos seguintes casos:  

a. Após advertência por atitude e ou comportamento inadequados ao piloto, ao seu 

mochileiro ou a elemento ligado à equipa que o piloto representa por recusar a cumprir ou a 

contestar de forma desordeira as instruções que foram transmitidas.  

b. Quando o piloto, o mochileiro ou qualquer elemento ligado à equipa que o piloto 

representa se dirija aos fiscais, aos elementos da organização ou aos outros participantes de 

forma agressiva ou pouco educada. 

c. Depois do Comissário de Zona comunicar as penalidades incorridas, o piloto desmonta 

de sua moto e caminha dentro da zona . 

d. Logo após os factos, o Comossário de Zona anotará na “Folha de Pontuação” em seu 

poder a penalização extra no numero do piloto em questão e comunica-a ao Secretariado. 

e. Esta informaçâo deve ser apresentada ao Juri logo que possível mas sempre antes da 

assinatura dos  resultados provisórios. 

32.4. Por cada infração do Cartão Amarelo serão adicionados 5 pontos extras de penalização 

à pontuação total do piloto. O Júri pode atribuir sanções adicionais. 

32.5. O piloto  poderá reclamar nos termos do artigo 29º. 

 

Artigo 33º - CREDENCIAS DE ACESSO 

Nas verificações documentais será entregue ao piloto uma pulseira que deverá ser usada 

pelo seu mochileiro e que lhe permitirá entrar nas zonas. 

Os mochileiros só poderão entrar nas zonas se tiverem a pulseira colocada e com 

autorização do Comissário de Zona. 
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