
     

 

 

Campeonato da Madeira de Todo Terreno’19 

 

Moto Rali/Cross Country do 

Santo da Serra 
 

 

Prova de Homenagem ao Piloto Chico Serralha 

 

Regulamento Particular 
 

 

 

      



1.1 - ORGANIZAÇÃO 

 

A Associação de Motociclismo da Madeira organiza no próximo dia 27 de Julho, sábado, a primeira prova pontuável 

para o Campeonato da Madeira de Todo Terreno – Moto Rali do Santo da Serra, com partida no Município de Machico. 

A prova será disputada conforme o Código Desportivo da FMP – Federação de Motociclismo de Portugal, adaptado à 

Região pela AMM e de acordo com o presente regulamento particular. 

A prova terá um percurso de aproximadamente de 56 km de competição, excluídas as ligações. 

O reconhecimento de todas as Etapas é permitido. 

A prova disputa-se na Região Autónoma da Madeira, maioritariamente no Concelho de Machico. 

 

1.2 - PROGRAMA 

 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

Dia da semana      Data 

6ª Feira          12 julho 

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

Dia da semana         Data            Hora 

4ª Feira        24 de Julho    18:00 

 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS 

Dia da semana         Data            Hora                                                                            Local 

6ª Feira             26 de Julho        12:00      Rede Social da Associação de Motociclismo da Madeira - Facebook 

 

ABERTURA DO SECRETARIADO DA PROVA 

Dia da semana         Data                                                                                      Local 

Sábado            27 de Julho         Junto ao Bar Roque 

 

VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS E HORARIOS 

Dia da semana         Data                                                                        Horários e Local 

Sábado          27 Julh     
8:45 – Abertura do Secretariado e Verificações técnicas 

10:00 – Reconhecimentos 

13:00  1ª PEC                              Trutas         Bar Roque  

14:00  2ª PEC              Bar Roque        Vazadouro 

15:00  3ª PEC              Vazadouro        Trutas 

16:00  4ª PEC                Trutas                    Vazadouro 

17:00  5ª PEC       Vazadouro         Bar Roque 

 
 



  

ENTRADA DAS VIATURAS NO PARQUE FECHADO DE PARTIDA 

Dia da semana         Data                   Hora                                                                      Local 

Sábado                 27 Julho             09:30                                         Junto ao Bar Roque 

 

BRIEFING 

Dia da semana         Data            Hora                                                                            Local 

Sábado           27 Julho           09:45                                                Junto ao Bar Roque 

O BRIEFING é obrigatório e será controlado através de protocolo de presenças. 

 

1ª REUNIÃO DO JÚRI DE PROVA 

Dia da semana         Data            Hora                                                                            Local 

Sábado    27 Julho     11:00                                                        Secretariado 

 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CONCORRENTES ADMITIDOS À PARTIDA 

Dia da semana         Data            Hora                                                                            Local 

Sábado           27 Julho       13:00                                                        Secretariado 

 

PUBLICAÇÃO DA HORA E ORDEM DE PARTIDA E 1ª ETAPA 

Dia da semana         Data            Hora                 Prova                                                  Local 

Domingo               27 Julho       13:00            1ª Etapa                                             Bar Roque 

 

DISTRÍBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

Dia da semana         Data                   Hora                                                                            Local 

Sábado                 27 Julho       18:30                                                                a anunciar 

 

PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL PROVISÓRIA 

Dia da semana         Data                  Hora                                                                            Local 

Sábado                27 Julho 18:00                                                             Secretariado 



  

1.3 – ORGANIZAÇÃO 

Associação de Motociclismo da Madeira – associacaomotociclismomadeira@gmail.com  

 

1.4 – OFICIAIS DE PROVA 

 

Cargo                                                                     Nome     Licença Desportiva 

Presidente do Juri    a designar     DP  

Juri      Martinho Serralha 

Delegado FMP    a designar 

Director de Prova    Martinho Serralha 

Comissários Técnicos   Divaldo Catanho    CT  

Controladores    a designar 

Responsável de Segurança   Martinho Serralha 

Comissários de Segurança   a designar 

Secretária da Prova    Carla Andreia Freitas 

Secretariado     Nélio Olim - Fábio Camacho – Nuno Santos 

Relações com concorrentes   a designar 

Viatura Assistência 4x4   a designar 

Mota 0      Valter Jardim 

 

2 – VEÍCULOS ADMITIDOS 

 

2.1 – CLASSES 

 

TT1 - Até 125cc 2T ou até 250cc 4T 

TT2 - Superior a 175cc 2T ou até 450cc 4T 

TT3 - Superior a 280cc 2T e + de  450cc 4T 

Quad – Classe única  

Hobby - Apenas   poderão   participar   nesta   Classe   motociclos/quadriciclos   devidamente   documentados,  

matriculados,   incluindo   o correspondente seguro de circulação obrigatório, e equipados segundo o disposto no Código 

da Estrada, no presente regulamento (RP),o Anexo 61 da FIM e o regulamento técnico de Enduro, Anexo 01 da FIM. 

O simples facto de apresentar um motociclo/quadriciclo às verificações técnicas é considerado como uma declaração 

implícita da conformidade  do  mesmo  com  as  Normas  técnicas  da  Prova  e  com  o  Código  da  Estrada  em  vigor.  

Após  esta  apresentação  e assinatura da ficha  de verificação por parte do piloto, este fica  inteiramente responsável 

pelos elementos descritos  nesta  bem como pelos documentos apresentados nas verificações. 
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3 – PILOTOS ADMITIDOS 

3.1.De acordo com artº 5 do RNTT 2019. 

3.2. Os Pilotos de Nacionalidade não Portuguesa, terão que obrigatoriamente apresentar a autorização específica de 

participação emitida pela Federação do seu País. 

 

4– IDENTIFICAÇÃO 

Em conformidade com o artº 8 do RNTT 2019 

4.1. Cada participante é responsável pela colocação do numero de competição da moto, em numero de três painéis sendo 

um dianteiro e dois laterais. 

4.2. Os painéis e placas deverão figurar, durante toda a prova, de acordo com o esquema de colocação de publicidade 

(Anexo I). A falta ou má colocação de um painel, placa ou dorsal, implicará uma penalização que poderá ir deste uma 

penalização em tempo até à desclassificação em caso de reincidência. 

4.3. Uma pulseira de identificação permitirá identificar os pilotos, esta será colocada durante as verificações  documentais, 

não podendo  ser  retirada  enquanto  o  piloto  se  encontrar  em  prova.  A constatação, em  qualquer  momento  da  

prova,  da  falta  da pulseira, implicará a desclassificação. 

 

5 – VERIFICAÇÕES 

O procedimento de Verificações Documentais e Técnicas, será conforme o artº. 23 e 24 do RNTT 2019.  
Após as verificações Técnicas todos os veículos entrarão em  Parque Fechado de Partida. Os atrasos são penalizados: 

• De 01 a 15 minutos: Multa de € 25 
• De 16 a 30 minutos: Multa de € 50 
• Mais de 30 minutos: Partida recusada 

 

6 – PARQUE FECHADO 

Conforme artº. 22 do RNTT 2019. 

6.1 O acesso ao parque fechado é estritamente proibido a todas as pessoas com exceção dos membros do júri, dos 

comissários técnicos, diretor  de  prova,  responsáveis  pelo  mesmo  e  dos  pilotos.  Estes  últimos  apenas  poderão  

ter  acesso  para  colocar  e retirar os seus veículos. Esta operação deverá ser executada sem demora, devendo o piloto 

abandonar o parque fechado o mais rapidamente possível. 

6.2  As motas poderão ser retiradas do Parque Fechado mediante autorização da Direção da Prova 60 minutos após a 

entrada no mesmo do último concorrente de cada categoria (Moto, Quad). 

 

7 – PERCURSO 

7.1 1ª ETAPA 
7.1.1 A partida será dada pela classificação do Campeonato. Na primeira prova será dada por ordem do campeonato do 
ano anterior, ordem de inscrição, sendo sempre considerados os pilotos prioritários pelo palmarés de épocas anteriores.  
7.2 Na partida dos sectores selectivos o intervalo entre a partida da ultima mota e primeiro quad será de 5 minutos. 
7.3 A partida será recusada a qualquer concorrente que se apresente na partida de um Sector Selectivo com um atraso 
superior a 15 minutos, à sua hora ideal. 

 

8 – INSCRIÇÃO 

Só  será  aceite  pela  comissão  organizadora  se  estiver  integralmente  preenchida  e  se  for  acompanhada  pelo  

comprovativo  do respetivo pagamento. 



  

A inscrição deve ser efetuada através de ficha própria para o efeito e enviada para o email: 
associacaomotociclismomadeira@gmail.com, até à data regulamentada. Os pilotos retardatários terão um acréscimo na 
taxa de inscrição de 50%. 

A taxa de inscrição por cada piloto fica fixada em: 

Moto: 50 eur 
Quad: 50 eur 
Hobby: 55 eur 

 
O Pagamento poderá ser feito em numerário ou por transferência bancária para o NIB:  
 

PT50 0018 0008 0009 5140 0208 5 
Santander Totta 

 

- Ao efetuar a transferência deve colocar o nome do Piloto no descritivo da transferência. 
-O pagamento só será considerado após o envio (via mail) do respetivo comprovativo de transferência ou depósito bancário 
 

9 – SEGURO 

 
9.1  O  Seguro  de  Responsabilidade  Civil,  no  valor  de  €  40.000.000  para  Danos  Pessoais  e  8.000.000  para  
Danos  Materiais, incluído no valor da taxa de inscrição não cobre os danos próprios dos pilotos participantes. 

 
9.2 O seguro entra em vigor no princípio da prova (verificações) e termina no final da prova ou no momento de desistência 
ou eliminação do piloto. 

 
9.3 Em caso de ser necessário atuar o seguro, o piloto ou o concorrente deverá notificar a organização no prazo de 24 
horas, com completa descrição da ocorrência, sob pena de nulidade da participação. 

 

10 – PROTESTOS E RECLAMAÇÕES 

10.1 Protestos sobre veículos, conforme art.27.1 do RCNTT 2019. 

10.2 Reclamações sobre Classificações, conforme art.27.2 do RCNTT 2019. 

10.3 Recursos, conforme art.27.3 do RCNTT 2019. 

 

11 – PRÉMIOS 

Serão atribuídos os seguintes troféus: 
TT1: aos 3 primeiros classificados 
TT2: aos 3 primeiros classificados 
TT3: aos 3 primeiros classificados 
Quad: aos 3 primeiros classificados 
Hobby: aos 3 primeiros classificados 
Veterano: ao melhor piloto com mais de 40 anos de idade 
Equipas: à equipa com melhor somatório dos dois pilotos melhor classificados 

 
11.1 Cerimónia de Entrega de Prémios 

A entrega de prémios terá lugar às 18:30 horas em local a anunciar no dia da prova. 
 
11.2 A presença  na  distribuição  de  prémios  é  obrigatória.  Perderão o direito aos prémios os pilotos que não 
compareçam na mesma. 
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12 – ADITAMENTOS 

A organização poderá emitir aditamentos a este Regulamento Particular, dos quais será dado conhecimento às equipas 

inscritas, por escrito ou no quadro oficial de afixação que se encontrará no secretariado no dia da prova. 

Todo e qualquer caso omisso no presente regulamento será decidido pelo Júri da Prova em conformidade com: 

• O Código Desportivo da FMP 

• O regulamento definido pela FMP para Ralis Todo o Terreno Nacionais 

• O regulamento definido pela FIM para Ralis Todo o Terreno Internacionais 

 

 

 

Campeonato da Madeira de Todo Terreno 

Moto Rali/Cross Country do Santo da Serra 

27 de Julho de 2019 

Horário 

08:30 - Concentração no Local (No secretariado Junto ao Bar Roque) 

09:00 - Abertura do Secretariado 

09:30 - Verificações Técnicas AMM 

09:45 – Briefing para os Reconhecimentos 

10:00 – Reconhecimentos 

12:00 – Fim dos Reconhecimentos 

12:30 - Briefing com os pilotos (Junto ao Secretariado) 

12:55 - Partida do piloto Zero 

13:00 - Início I PEC 

13:55 - Partida do piloto Zero 

14:00 - Início II PEC 

14:55 - Partida do piloto Zero 

15:00 - Início III PEC 

15:55 - Partida do piloto Zero 

16:00 - Início IV PEC 

16:55 - Partida do piloto Zero 

17:00 - Início IV PEC 

18:30 - Entrega de Prémios 

 



  

Campeonato da Madeira de Todo Terreno 2019 

27 Julho 2019 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome  

Morada  

Localidade  Código Postal                  

- 

BI  Contribuinte  

E- mail  

Telemóvel  Data Nascimento        /         / 

 

Número competição  

Equipa  

Marca Moto  Modelo/cc  

Classe TT1        TT2  

TT3                Quad    

___________ Veterano  Idade ____ 

  

Acesso viatura Assistência:  Matricula: ________-________-________ 

 

Nota:  
As inscrições deverão ser enviadas para o promotor de acordo com as condições do presente regulamento com a antecedência 
prevista no regulamento particular da prova e acompanhada do respetivo valor de inscrição. As inscrições cujo pagamento não 
for realizado não serão consideradas. A inscrição fora de prazo tem um acréscimo de 50% e tem aceitação condicionada. 
 

1- Declaro para os devidos efeitos possuir todas as capacidades físicas e psíquicas para a prática do desporto. (Declaração do 
praticante em como não tem quaisquer contra indicações para a prática da modalidade nos termos e para os efeitos do n.º 2 do 
artigo 40º da lei 5/2007 de 16 Janeiro) 

2- Declaro que tomei conhecimento do Regulamento de TT da FMP bem como do Regulamento Particular da prova em questão e 
que como tal estou vinculado pelos mesmos e respetivo texto regulamentar.  

3- Declaro que ao participar neste evento estou ciente de que estou exposto ao risco de morte, acidente grave e invalidez 
permanente, que declino toda e qualquer responsabilidade por parte da organização e que a minha participação é um ato 
voluntário da minha parte.  
 

 
 

Funchal, _____ de _______________________ de 2019 
 
 
 

O piloto:________________________________________________________ 
  



  

Mapa do Traçado 
 

 

Observação: 

Falta assinalar no mapa o traçado entre o portão acima da levada e o portão anterior à zona do 

vazadouro, sendo que a classificativa termina na curva após a linha de água anterior a esse 

portão. 

 

Recomendações e Informações finais: 

A Organização compromete-se a retirar todos os materiais utilizados para demarcar o traçado, 

cumprindo assim todas as regulamentações ambientais e de protecção da natureza, cumprindo 

o habitual código ambiental aplicado nos nossos eventos. 


