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1ª PROVA DO CAMPEONATO NACIONAL TRIAL 2023 

S. Paio – Trevões   

(S. João da Pesqueira)  
  

26 de Março de 2023 
 

REGULAMENTO PARTICULAR  

  

O Clube DouroXtreme vai promover a 1ª Prova do Campeonato Nacional de Trial e respetivos troféus, sob 
égide da Federação de Motociclismo de Portugal. A prova será disputada de acordo com o código 
desportivo da F.M.P, juntamente com as regulamentações suplementares relevantes e quaisquer instruções 
finais aprovadas pelo júri.   
  
A prova realizar-se-á no dia 26 de Março de 2023, no lugar do S. Paio – Trevões no concelho de S. João da 
Pesqueira com início às 14:00 horas, sendo a abertura do secretariado às 10:30 

  

ACESSOS:   
Do Porto:  via A4 – seguir direção Vila Real, depois seguir pela A24 até ao Peso da Régua em seguida apanhar 
N222 até Vilarouco (S. João da Pesqueira), depois N229 até Penela da Beira e seguir pelo caminho das eólicas até à 
capela de S. Paio. 
  
Do Sul: direção Viseu, apanhar N229 até Penela da Beira e seguir pelo caminho das eólicas até à capela de S. Paio. 
  
 GPS  
Latitude:  41º03’42”N  
Longitude: 7º26’14”W  
 
41.061947,-7.437429 
  

 ORGANIZAÇÃO:  

Clube DouroXtreme 
Rua do Cortinhal nº19 
5130-406 Soutelo do Douro 
Telem: 931162726 
Email: clubedouroxtreme@gmail.com 

www.clubedouroxtreme.com 
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SECRETARIADO:  
No dia da prova no local da prova – capela de S. Paio  
  

INSCRIÇÕES:  
As inscrições têm os seguintes valores:  
- 35 euros para a classe Hobby  
- 30 euros para classe TR1-Elite, TR2,TR3, TR4 
- 20 euros para os pilotos que competem pelo 1º ano  
- Gratuitas para as categorias de Infantis e Iniciados  
  

VERIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTAIS:  
As verificações técnicas e documentais terão lugar no dia 26-03-2023 , no local da prova, entre as 10.30 e 
as 13:00h. Na verificação documental o piloto deverá apresentar a licença desportiva e nas verificações 
técnicas, o capacete e a moto.  
  

DORSAIS:  
O uso de dorsal é obrigatório se fornecido pela organização ou pela FMP  
  

ORDEM DE PARTIDA:  
Conforme o art.º 8, por ordem decrescente e de minuto a minuto 
  

PERCURSO:  
O percurso consistirá de 4 voltas, a um circuito de 2 Km, com 8 secções controladas (zonas) ao longo do 
seu trajeto. O tempo limite para cada participante será de 4 horas, de acordo com o art.º 7 do RNT.  
  

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO:  
Será de acordo com os art.º 14, 15, 16, 17 e 18 do RNT 2023 
  

SECRETARIADO E REUNIÕES DE JÚRI:  
O secretariado da prova e as reuniões de júri terão lugar no secretariado da prova. A primeira reunião de 
júri terá lugar até às 19:00 da véspera da prova, tendo as subsequentes lugar às horas indicadas pelo júri.  
  

CLASSES:  
Serão 7 as classes admitidas: TR1-Elite, TR2, TR3, TR4, Iniciados, Infantis e Hobby. Destas classes só 
TR1-Elite pontua para o Campeonato Nacional; com exceção da classe Hobby que não pontua para nenhum 
Troféu ou Campeonato, todas as outras classes pontuam para os respetivos Troféus.   
  

PRÉMIOS:  
Os primeiros 3 classificados de cada classe terão direito a troféu.  
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS:  
Terá lugar após afixação das classificações definitivas.  
É obrigatória a comparência dos 3 primeiros classificados de cada classe na cerimónia de pódio, sendo a 
ausência não justificada punida por penalização.  
  

OFICIAIS DE PROVA:  
Presidente de Júri: Manuel Vieira    
Diretor de Prova: Nuno Feliz 
Médico de Prova: a designar 
Comissário Técnico: Carlos Sá 
Chefe dos Comissários Desportivos: Ricardo Silva 
Secretariado: Cristina Vieira 
 
FORMAS PAGAMENTO INSCRIÇÕES:  
 
A partir deste ano, por forma a agilizar e tornar mais simples, o processo das inscrições pode agora ser 
feito antecipadamente através de email para clubedouroxtreme@gmail.com  

As inscrições serão validadas após o respetivo pagamento que poderá ser feito por MBWAY (931162726)  

ou por transferência para o seguinte iban: 

 
PT50 0045 2140 4024 2200 5400 4 – Clube DouroXtreme  
 
 
  
  
  
  
  


