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Aditamento 2 

 

Conforme prescreve este Anexo I, no seu ponto 2:8 Pódios, os melhores classificados das outras motos 

do tipo “Naked Bikes/ Roadsters” abrangidas pelo ponto 2.2 deste anexo, serão integrados, para efeitos 

do pódio e só para este efeito, no troféu adequado à sua potencia, ie, estas outras naked-bikes serão 

consideradas como incluídas no troféu Tuonocup quando a sua ficha técnica tal como publicada pelo 

fabricante, indicar uma potencia superior a 140cv e, quando igual ou inferior, serão consideradas como 

incluídas no troféu Zcup. 

No entanto, desde a ronda 1, e mais recentemente, desde a ronda 6, a realizada no circuito de Jerez, o 

promotor têm visto surgir outras motos do tipo naked-bikes que se enquadram no pódio Zcup, mas que 

não qualificam para o troféu Zcup PT, cuja quantidade de motos têm gradual e continuamente vindo a 

diminuir. 

Acresce o facto, determinado pela primeira ronda em Espanha, a ronda 3, onde a organização do CIV 

– Campeonato Interautonómico de Velocidad, estabeleceu somente dois pódios para os Troféus de 

Naked Bikes: o pódio correspondente às naked-bikes com potência superior a 140cv, aí designado por 

TNB1, que, na prática reuniu os 3 melhores classificados de entre as S1000R Cup, a Tuonocup e outras 

naked-bikes equivalentes, e o pódio correspondente às naked-bikes com potência igual ou inferior a 

140cv, aí designado por TNB2 que, na prática, reuniu os 3 melhores classificados de entre as Zcup PT 

e outras naked-bikes equivalentes. 

Tendo em conta este contexto, o promotor pretende reconhecer a contribuição destas outras naked-

bikes na formação das grelhas de partida, alargando o disposto no ponto 2.9 – Pontuação e prémios 

cujo parágrafo aplicável, e sem prejuízo dos restantes aspectos aí mencionados, terá agora a seguinte 

redacção: 

“Complementarmente, será consagrado um Vencedor Absoluto Naked Bikes 1, com a designação 

TNB1, apurado na soma das pontuações absolutas obtidas ao longo da época, sem distinção de troféu 

e de entre todas as motos participantes nesta categoria, incluindo as enquadradas pelo ponto 2.2, cujas 

motos tenham potência superior a 140cv, e outro Vencedor Absoluto Naked Bikes 2, com a designação 

TNB2, apurado na soma das pontuações absolutas obtidas ao longo da época, sem distinção de troféu 

e de entre todas as motos participantes nesta categoria, incluindo as enquadradas pelo ponto 2.2, cujas 

motos tenham potência igual ou inferior a 140cv” 

 

O promotor dos Troféus de Naked Bikes, vulgo TNB 

10/11/2022 


