Mini Prova Mx Ibérico Infantis
Vimioso

10 de Abril de 2016

O Moto Club Furões de Vimioso, em colaboração com o club desportivo
promotor OfTrack, irá levar a cabo uma prova do recente criado Campeonato
Ibérico de Mx de Infantis/Avelin “Open Adrian Aparicio Chaves”.
Uma pequena prova de motocross num pequeno circuito criado e desenhado
para o tipo de pilotos deste campeonato (infantis) com saltos adequados e com
todos os cuidados de segurança.
Artigo 1 – A Prova
A prova será composta por 2 mangas pontuáveis com duração de 12 minutos cada
mais 2 voltas. Em caso de número elevado de inscritos que comprometam a
segurança, poderá a organização determinar a separar as mangas por classes.
Os treinos livres terão a duração de 30minutos.
Artigo 2 - Inscrições
Abertas a todo tipo de pilotos até aos 12 anos sem qualquer necessidade ou tipo de
licença desportiva.
Artigo 3 – Categorias
Poderão participar qualquer tipo de motos divididas em duas categorias:
- até 50cc automáticas
- até 65cc
Artigo 4 – Pontuações
Será atribuída pontuações por cada categoria aos vinte primeiros classificados de
acordo a seguinte ordem: 1º 25pts, 2º 22pts, 3º 20pts, 4º 18pts, 5º 16pts, 6º 15pts, 7º
14pts, 8º 13pts, 9º 12pts, 10º 11pts, 11º 10pts, 12º 9pts, 13º 8pts, 14º 7pts, 15º 6pts,
16º 5pts, 17º 4pts, 18º 3pts, 19º 2pts, 20º 1pt.
Não será classificado:
- o piloto que não tenha passado a linha de chegada 5minutos apôs o vencedor;
- o piloto que não tenha efectuado metade das voltas que o vencedor.
O vencedor da Prova será aquele que tenha conseguido o máximo de pontos do
somatório de ambas as mangas. Em caso de empate o vencedor será determinado por
aquele que tenha conseguido a melhor posição, persistindo o empate, será aquele
que tenha conseguido a melhor posição na 2ª manga.

Artigo 5 – Bandeiras
De forma a auxiliar o decorrer da prova, serão tidas em consideração as seguintes
bandeiras
Bandeira de xadrez - Fim da prova! O primeiro piloto a receber é o vencedor
Bandeira amarela - Perigo logo à frente. Cuidados redobrados e reduza a velocidade
Bandeira vermelha - Corrida parada devido a incidente grave. Regresso à linha de
partida. Caso haja ter decorrido mais de 50% da manga, poderá a organização
determinar o termino da manga sendo atribuída a classificação por ordem de
passagem na meta da última volta antes da paragem.
Artigo 6 – Equipamento
Todo o condutor deve estar equipado com:
- Capacete de protecção adequado;
- Vestuário de protecção de material resistente apropriado e cobrindo a totalidade
dos membros;
- Luvas e óculos;
- Botas próprias para competição ou equiparado e colete.
Artigo 6 – Identificações
Todo o piloto terá de ostentar o número de inscrição (dorsal) nas costas da
camisola e nas laterais e mica frontal da mota.
Artigo 7 – Prémios
Serão atribuídos os seguintes prémios por categoria:
1º Class. – Troféo
2º Class. – Troféo
3º Class. – Troféo
4º Class. – Troféo
5º Class. – Troféo
Apartir do 6º Class. – Medalha ou troféo
Artigo 8 – Reclamações
Qualquer reclamação só poderá ser feita até 10 minutos após a publicação dos
resultados. Será sempre dirigida à organização, sob uma caução de 20€.
Info:
www.furoesvimioso.com
info@furoesvimioso.com
Director de Prova: Silvério João (938721926)
Juri de Comissários: José Francisco Carvalho (964827366)

