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1. Apresentação  

Os USPRIGOZUS CLUBE TT de VILARANDELO, filiado na F.M.P. (nº 334), é o 

organizador da Resistência inserida na XVII Rota do Folar em Valpaços em frente ao 

Pavilhão Multiusos. 

A competição terá o seu início e fim no local Pavilhão Multiusos de Valpaços. 

2. Programa da Prova  

A prova tem como programa: 

10 de Abril de 2022 

▪ 09:00H às 12:00H - Verificações administrativas, técnicas e documentais 

▪ 11:00 às 11:15h – Treinos livres para motos TT 

▪ 11:30h às 11:45h – Treinos livres para moto 4 

▪ 14:00h – início da 1ª Manga 

3. Oficiais de Prova  

 

Director de Prova      Rui Vassal 

Comissário de Pista   Vitor Jorge 

Secretariado    Fernando Reis 

 

4. Inscrições  

Pilotos federados e não federados - 45 euros (40€ do raid + 5€ do seguro) 

Devem obrigatoriamente estar inscritos na XVII Rota do Folar até dia 09/04/2022 às 14h 

Inscrições limitadas a 60 motas TT e 40 motos 4 

Contactos: 

Usprigozus Clube TT de Vilarandelo  

Rua das Escolas nº8 

5430-659 Vilarandelo 

usprigozus@gmail.com 

Tlm.: 910414117 



 

REGULAMENTO 

PARTICULAR 
 

2 

                                                                                              

5. Classes: 

São consideradas duas classes: 

1ª  Classe – Moto TT  

2ª Classe – Moto 4 

 

6. Verificações Administrativas e Técnicas  

As verificações administrativas e técnicas serão efectuadas no local proporcionado pela 

organização.. 

Nas verificações documentais o piloto terá de apresentar, devidamente actualizados os 

seguintes documentos: 

• Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão/Cartão de Contribuinte 

• Licença Desportiva da F.M.P. (se for federado) 

• Carta de Condução 

• Livrete do Motociclo 

• Seguro do Motociclo (carta verde). 

 

7. Ordem de Partida  

No dia 10 de Abril, os primeiros pilotos partirão para a pista ás 14:00 horas para 1ª 

Manga.  

O percurso será percorrido por mangas de 30 minutos. 

O número de mangas será influenciado pelo número de inscrições. 

A ordem de partida será primeiro as motos TT e depois moto 4. 

       

8. Obrigações  

Os números e dorsais serão fornecidos pela organização no acto da inscrição 

Obrigatório a presença do piloto na inscrição 

 

9. Percurso  

O percurso com cerca de 1,5 Km’s por volta decorrerá na cidade de Valpaços, no local de 

Pavilhão Multiusos 
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10. Cálculo dos Resultados  

Os resultados serão apurados pela cronometragem a cargo de Pentacontrol 

11. Secretariado  

O secretariado da prova funcionará no local da pista em Valpaços e estará aberto a partir 

das 10 horas de domingo. O presidente do Júri decidirá os horários das reuniões 

posteriores, que serão afixados no secretariado. 

12. Disposições Legais  

Em caso de força maior a organização reserva o direito de anular a competição. 

Ao inscrever-se, o piloto fica automaticamente sujeito a este regulamento particular. 

13. Seguro 

A taxa de inscrição inclui o prémio de seguro, o qual garante a responsabilidade civil do 

piloto, em relação a terceiros. 

O seguro entrará em vigor no momento da partida e cessará no final da prova, ou a partir 

do momento em que o concorrente abandone a prova ou desista, ou seja desclassificado 

ou excluído. 

Os veículos da assistência não estão cobertos pelo seguro. 

14. Sinalização  

A sinalização aplicada no percurso é feita por bandeiras com as seguintes cores e 

funções: 

Bandeira Verde – Início da prova 

Bandeira Amarela - Acidente ou pista obstruída. Preparar para parar se necessário, 
proibidas ultrapassagens. 

Bandeira Azul – Facultar ultrapassagem 
Bandeira Preta – Paragem obrigatória do piloto a quem foi mostrada 
Bandeira Vermelha – Paragem da prova 
Bandeira Xadrez – Final da prova 
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15. Penalizações  

Será desclassificado(a): 

• O piloto que não percorra na íntegra o percurso delineado pela 
organização. 

• Que faça obstrução deliberada a outro piloto com intenção de o 

prejudicar. 

• Que troque de moto sem autorização do Director de Prova. 

16. Entrega de Prémios e Troféus  

A entrega de prémios terá lugar no Pavilhão Multiusos, pelas 18h00 do dia 10 de Abril de 

2022. 

17. Casos omissos  

Todo e qualquer caso omisso não presente neste RP, apelos ou dúvidas na sua 

interpretação, serão julgados pelo Júri da prova. 

 

 

 

O Director de Prova, 

 

(Rui Vassal) 

 

 

 

 


