
 

 

1- Trofeu TM  

AC Motos, importador da marca TM Racing em Portugal, irá realizar no próximo ano, 

2022, um trofeu monomarca durante todo o Campeonato Nacional de Enduro excepto 

Açores. 

 

2- Inscrições no trofeu TM  

As inscrições neste trofeu são gratuitas. Para se poderem inscrever, os pilotos têm que 

preencher a ficha de inscrição que se encontra nos concessionários TM Racing e/ ou no 

próprio importador bem como em www.acmotos.pt!  

 

3- Motos 

  As motos terão de ser TM e adquiridas em Portugal desde 2004, não podendo 

participar motos compradas no estrangeiro, mesmo que tenham matrícula portuguesa! No 

caso de algum piloto trocar de marca de moto durante o campeonato, perde o direito a 

todos os prémios deste trofeu. 

 

4- Camisolas corrida  

Será fornecida uma camisola oficial com toda a publicidade do trofeu e nome do 

piloto, de uso obrigatório em todas as provas. O piloto poderá adquirir outra (s) camisola 

(s) pelo valor de 35 euros.  

 

5- Assistência nas provas  

Será prestada assistência nas provas (apoio técnico) a todos os pilotos inscritos no 

trofeu.  

 

6- Aquisição de moto nova   

A todos aqueles que estiverem interessados em participar no trofeu e adquirirem uma 

moto nova sem retomas, será oferecido um pack contendo: 1calça XTRB, 1camisola XTRB, 

1capacete LS2, par de luvas XTRB, 1 óculos XTRB. 

Oferecemos ainda por prova 1Lt de óleo Valvoline para a caixa de velocidades ou, 1Lt 

óleo ENI para a mistura, no caso de ser uma moto a 2Tou um spray de corrente enquanto 

no caso de ser moto a 4T terá 1LT óleo Valvoline de motor ou o spray de corrente 

. 



 

 

 

 

7- Linha de credito   

Há uma linha de crédito para a aquisição de uma moto nova e que poderá ser usada 

para qualquer modelo EN.                                                                                               

8- Classes do Trofeu  

As Classes em que os pilotos inscritos podem participar são: Verdes 1, Verdes 2, Verdes 

3, Veteranos, Superveteranos, Enduro Cup Senhoras e Hobby! 

9- Inscrições nas provas 

As inscrições nas provas são da responsabilidade dos participantes e normalmente a 

organização faz um desconto aos pilotos inscritos no trofeu. 

10- Prémios por corrida  

Para os 3 primeiros classificados em cada prova o premio será: 

1º Classificado – cheque compras peças TM no valor de 150 euros 

2º Classificado – cheque compras peças TM no valor de 100 euros 

3º Classificado- cheque compra peças TM no valor de 50 euro 

 

11-Prémio final do Trofeu  

 O vencedor do trofeu, terá como premio o apoio para a época de 2023, um pack de 

material que será composto por: 1par de pneus ecológicos METZELER SIX DAYS por prova, 

assistência gratuita, 1 kit de transmissão, 2 jogos de pastilhas EBC para o travão da frente e 

2 para trás, 1lt óleo Valvoline para a caixa e mistura ou motor por prova, calças XTRB, 

camisola XTRB e capacete LS2 ou cheque desconto na aquisição de uma moto nova 

modelo 2023 de 1000 euros. 

Os prémios para os pilotos que se classificaram no final do trofeu são: 

2º Classificado: desconto de 500 euros na aquisição de moto nova 2023  

3º Classificado: desconto de 250 euros na aquisição de moto nova 2023 

O desconto da moto nova só entra em vigor caso não haja retoma.  

 

 

 



 

 

12- Desclassificação  

Será desclassificado do trofeu o piloto que não cumpra as regras impostas, que troque 

de marca da moto ou ainda que tenha má conduta durante o trofeu. 

 

13- Classificação e pontuação no Troféu TM  

Os critérios de classificação para este trofeu são: 

- As pontuações são baseadas nas classificações por corrida pela FMP; 

- Contam só as duas primeiras voltas de todas as classes e nunca conta a especial extreme; 

- Para a pontuação do trofeu contam todas as provas do campeonato nacional; 

- Em caso de empate, será utilizado o critério de desempate previsto no regulamento da FMP; 

       

   14- Verificações 

 Todas as motos terão de ser verificadas pelo importador antes de serem verificadas 

pela organização e entrarem para o parque fechado. 

Para fazer a verificação, todos os pilotos inscritos no Troféu TM terão de passar na 

tenda do importador para colocação do selo verificador. 

 

15-Juri deste regulamento 

A elaboração e a interpretação deste regulamento e os seus pontos omissos, serão da 

responsabilidade de um júri composto por membros da equipa AC motos / TM Portugal e de 

acordo com os regulamentos da FMP. 

 

16- Publicidade  

Não é permitida publicidade que seja concorrente da publicidade obrigatória neste 

trofeu. 

 

 


