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                                                                                                      APOIO: 

REGULAMENTO DA PROVA 
NORDESTE MOTORES (TRONQUEIRA) 

                                      

RALI SPRINT / RAMPA TT 
                                       

Artigo 1. º 

Organização 

1.1. O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste (CDRCN), em parceria com o Clube 

Açoriano de Todo o Terreno e Turismo (CATT), com apoio da C.M.N. organiza no dia 17 de Junho 

de 2018 a manifestação desportiva motorizada denominada NORDESTE MOTORES 

(TRONQUEIRA) RALLYE SPRINT/RAMPA TT 

 

Artigo 2.º 

Condições de Participação 

2.1. Todos os condutores que participem no evento devem ser titulares de uma Licença de 

Condução. 

 

2.2. No evento serão admitidos como concorrentes, os próprios condutores. No caso de o 

concorrente não ser o próprio condutor, o concorrente deverá ser obrigatoriamente titular de uma 

Licença de Condução. 

 
2.3. Serão admitidas a participar as seguintes viaturas: 

• RALI SPRINT 

✓ Quad - divididas em quatro classes: 

▪ Q1 – mais 400 cc 

▪ Q2 – até de 400 cc 

✓ UTV – classe única  

✓ Automóveis divididos em 2 classes: 

▪ Divisão I - até 1400 cc 

▪ Divisão II - mais de 1400 cc  
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▪ Divisão III - Tração integral 

▪ Divisão IV – Diesel 

✓ Kartcross - Divisão única 

 

• RAMPA TT 

✓ Jipes - Divisão única 

✓ Moto - divididas em duas classes: 

▪ K1 – mais de 250 cc (4 tempos); até 125cc (2 tempos) 

▪ K2 – até 250 cc (4 tempos); mais de 125cc (2 tempos) 

2.4. Todas as viaturas deverão obrigatoriamente estar aptas à circulação rodoviária, cumprindo 

todos os requisitos legais para o efeito. 

 

Artigo 3.º 

Inscrições/Informações 

3.1. A inscrição é da responsabilidade do concorrente e deverá ser feita pelos interessados, através 

da página do Facebook https://www.facebook.com/todoterreno2016/) ou então pelos telefones 

962454034/296 098 229. Poderão pré inscrever-se através da página de Facebook referida. 

 

3.2. Independentemente do atrás descrito, as inscrições deverão ser regularizadas até ao dia 13 de 

Junho no WRC BAR na rua Calço da Furna nº 19 Fajã de Baixo. 

 

Artigo 4.º 

Classificação da Prova 

4.1. No final da prova serão publicadas as classificações gerais na página do facebook 

(https://www.facebook.com/Nordeste-Tronqueira-Rallye-Sprint-1525900260806513/); 

(https://www.facebook.com/todoterreno2016/) e do Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do 

Nordeste (https://www.facebook.com/cdrcnordete/, bem como, no do site da Câmara Municipal do 

Nordeste (https://cmnordeste.pt/) 

 

https://www.facebook.com/todoterreno2016/
https://www.facebook.com/Nordeste-Tronqueira-Rallye-Sprint-1525900260806513/
https://www.facebook.com/todoterreno2016/
https://www.facebook.com/cdrcnordete/
https://cmnordeste.pt/
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4.2. Todas as classificações deverão ser determinadas pelo somatório dos registos dos 4 cronos 

efetuado pelos concorrentes 

Artigo 5.º 

Definições Gerais 

5.1. Deverão os concorrentes afixar os autocolantes de participação atribuídos e fornecidos pela 

organização, sempre que tal aconteça. 

 

Artigo 6.º 

Segurança 

6.1. Por razões de segurança é obrigatório o uso do cinto de segurança e rol bar nas viaturas das 

seguintes classes: 

▪ Automóveis 

▪ UTVS 

                     

     O CAPCETE é obrigatório para todas as categorias. 

 

Artigo 7.º 

Classificações dos eventos 

7.1. Após a realização do evento, serão entregues os prémios da respetiva classe conforme abaixo 

se descrimina. 

 

7.2. A partir do número de seis concorrentes, por classe serão premiados os 3 (três) primeiros 

classificados. Até 5 (cinco) concorrentes serão apenas premiados os 2 (dois) primeiros classificados, 

enquanto que até 3 (três) será premiado unicamente o primeiro classificado. 

 

7.3. A não comparência na cerimónia de distribuição de prémios de uma prova, sem prévia 

justificação por parte do concorrente(s) premiado(s), dará lugar à perda do direito ao(s) mesmo(s). 

 

Artigo 8.º 

Regras de Pontuação de Desempate 

8.1. Em caso de empate serão considerados os seguintes fatores pela ordem abaixo descrita: 

8.1.1. Concorrente que tiver primeiro obtido o menor tempo verificado.  



      CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CONCELHO DO NORDESTE 

 

                                                                                                      APOIO: 

 

8.1.2. Caso o empate prevaleça, recorrer-se-á, sob o mesmo princípio do ponto anterior, 

ao segundo menor tempo realizado e assim sucessivamente. 

 

Artigo 9.º 

Prémios 

9.1. Aos classificados em 1.º, 2.º e 3.º lugar de cada classe/divisão serão atribuídos troféus. 

 
Artigo l0. º 

Programa 

11.1. Fecho de inscrições no dia 13 de Junho com briefing e entrega de números às 19h30 no WRC 

BAR. 

 

11.2. Concentração no dia 17 de junho às 10:00 horas junto ao Parque Florestal da Vila do Nordeste 

para concorrentes em Jipes e Motos. 

Percurso de reconhecimento às 10h30 

 

11.3. Início da prova às 11h para Jipes e Motos 

  

11.4. Concentração no dia 17 de junho às 11h30h junto ao Parque Florestal da Vila do Nordeste 

para concorrentes em Automóveis, Kartcross, Quads e UTVs . 

Percurso de reconhecimento às 12h. 

 
11.5. Início da prova para Automóveis, Kartcross, Quads e Utvs – 12:30 horas. 
 
11.6. Entrega de prémios com churrasco às 15h. 
 
     

Artigo 12.º 

Aditamentos 

12.1. Poderão ser efetuadas alterações a esse regulamento, sendo que as mesmas serão dadas a 

conhecer aos participantes em forma de aditamentos. 
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Artigo 13.º 

Casos Omissos 

13.1. Tudo o que for omisso no presente regulamento, no que concerne à organização da prova 

será alvo de análise pela organização. 

 

 

Nordeste, 11 de maio de 2018 
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Anexo I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DENOMINAÇÃO DA PROVA   

 

 
VIATURA 

 
AUTOMÓVEl                    MOTO        QUAD 

DIV I                         DIV II                             K1                  K2                        Q1 Q2 

 

ATV                                    UTV                       

 

JIPES  Gasolina               Diesel    

 

Cilindrada                                                               Marca 

Modelo                                                               Matricula 

Telefone/Telemóvel  _________________ 

Cód. Postal  __/____ 

E-mail:  __________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

PILOTO 

 Data Nascimento  /  /   
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Para os devidos efeitos declaro que me responsabilizo por qualquer dano pessoal ou a 

terceiros, bem como de natureza material, que possa ocorrer durante a participação na prova 

a que se refere a presente ficha de inscrição. 

 

 

PILOTO       CO-PILOTO 

_____________________________       ________________________ 


