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1. APLICABILIDADE 
Este Regulamento Particular aplica-se à terceira prova do Troféu de Navegação TT de 2017, 

com base e percurso no concelho de Mação, e a decorrer de 15 a 17 de Setembro de 2017. 

2. LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariado 

Antigo Edifício dos Bombeiros 

Largo dos Bombeiros Voluntários, Mação 

Paddock, Parque Fechado e demais 

instalações: 

Avenida Engº Adelino Amaro da Costa, Mação 
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3. CARTAZ OFICIAL 
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4. AGENDA 

Abertura das inscrições: 20 de Julho 

Fim das inscrições a preço reduzido: 7 de Agosto 

Encerramento definitivo das Inscrições: 11 de Setembro 

Publicação da lista oficial de inscritos na página www.mactt.pt: 12 de Setembro 
 

 

Sexta-feira, 15 de Setembro 

 

18H00 – Abertura do secretariado 

 

 Boas vindas aos Participantes 

 Entrega roadbook 1ª etapa e nºs de concorrente 

 Esclarecimento de dúvidas 

 Verificações técnicas e documentais 

22H00 - Briefing Etapa 1 

Sábado, 16 de Setembro 

08H00 – Partida Etapa 1 (do Parque Fechado) 

19H00 - Encerramento do Controlo de Chegada 

19H30 – Afixação resultados provisórios 

20H00 - Divulgação resultados oficiais, Briefing etapa 2 e jantar (Edifício Secretariado) 

Domingo, 17 de Setembro 

08H00 – Partida Etapa 2 (do Parque Fechado) 

08H15 – Cerimónia plantação de árvores junto à partida da especial 

13H00 - Encerramento do Controlo de Chegada (Competição) 

13H15 – Início almoço volante (Edifício Secretariado) 

13H30 – Afixação Resultados provisórios (Competição) 

14H00 - Resultados finais Competição 

14H00 - Encerramento do Controlo de Chegada (Hobby) 

14H30 – Resultados finais (Hobby) 

14H30 - Entrega de prémios (Edifício Secretariado) 

 

 

  

http://www.mactt.pt/
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5. OFICIAIS DE PROVA 

Presidente do Júri FMP – José Rita 

Júris de prova – Márcio Silva Santos e Sérgio Santos 

Diretor de Prova – Sérgio Santos 

Diretor de Prova Adjunto – Márcio Silva Santos e Luís Lourenço 

Chefe de Segurança – Francisco Loureiro 

Responsável pela Logística – Vasco Faustino 

Médico Responsável – A designar 

Secretariado – Tiago Brito, Nuno Cordeiro, Fernando Fernandes 

Responsável Cronometragem – João Paulo Carreira 

Comissários Técnicos – A designar pela FMP 

Relações com os Concorrentes – Rui Marques 

 

6. INSCRIÇÕES 

A inscrição online está disponível em http://nrides.com/trofeu-r3-macao 

A veracidade e legalidade da documentação cedida pelos pilotos é da sua exclusiva 

responsabilidade.  

A entrega de documentação falsa levará á imediata exclusão do piloto e a possíveis processos 

disciplinares na FMP. No Boletim de Inscrição devem constar, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

 Nome e apelido, morada, n.º de licença desportiva, n.º da carta de condução do piloto; 

 As características do motociclo (marca, modelo, cilindrada, matrícula) 

 A categoria e classe em que concorre; 

 Nº de contribuinte e dados para emissão do recibo; 
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7. LOCALIZADORES GPS ANUBE 
 

Nas verificações vão ser distribuídos dois localizadores GPS da Anube por concorrente, 

com ligação GSM para comunicação de dados. Além do aumento óbvio do nível de 

segurança permite-nos obter os dados para as classificações. 

Um dos localizadores vai ser colocado no veículo nas verificações técnicas. O outro vai 

ser transportado pelo piloto e de deve ser colocado numa sacoche, mochila ou outro 

sítio seguro. 

Não vai ser solicitada caução, no entanto a perca ou destruição de cada aparelho tem 

um custo de 150€, pedimos, como é evidente, o maior cuidado com os localizadores. 

8. INFORMAÇÃO SOBRE AS ETAPAS 

 

Horários 1ª etapa 

Sábado, 16 de Setembro 

SS1: Mação – Mação 
235 kms (231 kms SS) 
QUANDO O QUÊ  

8h Partida parque fechado 

8h15 Início SS1 - Mação (a 2 km do PF) 

12h15 Fecho CP1 – Cardigos (km 72 do SS) 

15h15 Fecho CP2 – Mação (km 152) 

19h Fecho Controlo de Chegada – Mação (km 232) 

 

Horários 2ª etapa 

Domingo, 17 de Setembro 

SS2: Mação – Mação 
134 kms (130 kms SS) 
QUANDO O QUÊ  

8h Partida Parque Fechado 

8h30 Início SS2 – Mação (a 2 kms do PF) 

12h30 Fecho CP1 – Carvoeiro (km 72 do SS) 

13h00 Fecho Controlo de Chegada – Mação (km 130) - Competição 

14h Fecho Controlo de Chegada – Mação (km 130) - Hobby 
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9. PROCEDIMENTOS… 

 

…no Controlo de Partida (CD) 

 Existem duas zonas, distanciadas 20 metros.  

 Na primeira zona devem chegar 5 minutos antes da hora de partida e aguardar chamada 

 O elemento da organização efectua a verificação dos localizadores GPS 

 Aguardar indicação para aproximação da segunda zona (um minuto antes da hora de partida) 

 Na segunda zona de partida, partir ao sinal do controlador 

 Os concorrentes que se atrasem na hora de partida só poderão partir depois de todos os outros 

concorrentes. 

 Fecho do CD às 9h30m. A partir desta hora não poderão ser consideradas mais partidas.   

…nos CP (Controlos de Passagem e reabastecimentos) 

 Parar para validação de passagem.  

 Reabastecer se necessário  

 Os participantes podem ser reabastecidos pela sua assistência 

 Os participantes podem permanecer entre 0 a 30 minutos em cada CP, mas têm sempre de 

aguardar autorização do controlador para retomar o percurso 

 Os participantes que chegarem a um CP depois da hora de fecho devem dirigir-se por estrada 

ao próximo CP e aí retomar o percurso. No último CP devem seguir por estrada para o Parque 

fechado. 

…no Controlo de Chegada  (CA) 

 Os CA estão localizados no final dos sectores selectivos. O concorrente ao chegar ao CA deve 

iniciar o roadbook de ligação até ao Parque Fechado. 

 Na etapa 1 o tempo máximo de entrada em Parque Fechado é de duas horas depois da 

passagem em CA. 

 Na etapa 2 o tempo máximo de entrada em Parque Fechado é de 15 minutos depois da 

passagem em CA. 

 No final da 1ª etapa o localizador do veículo deve ficar no mesmo e o piloto deve guardar o seu.  

 No final da 2ª etapa os dois localizadores e a bolsa devem imediatamente ser entregues no 

Security Control, junto ao Parque Fechado. 
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10. PARTICULARIDADES DO ROADBOOK 

Cronometragem 

Na Categoria Competição serão medidos os tempos que os concorrentes efetuam em 

alguns segmentos do percurso. A soma desses segmentos dá o tempo total de prova. 

O símbolo início de cronometragem indica o ponto em que a 

cronometragem é iniciada (ou reiniciada). 

 O símbolo fim de cronometragem indica o ponto em que a cronometragem 

é suspensa. 

Existe um tempo limite máximo entre os pontos de símbolo fim de cronometragem e 

o próximo início de cronometragem, que é fixado em 2 minutos por cada km (média 

mínima de 30 km/h). Este tempo pode somar aos tempos de paragem nos CP, quando 

aplicável. 

 

 

11. RESPONSABILIDADES 
O MAC TT – Clube de Todo-o-Terreno de Mação, entidade responsável pelo evento, 

subscreveram junto da FMP os seguros obrigatórios de acidentes pessoais e de 

responsabilidade civil, declinando qualquer outra responsabilidade adicional. 

As apólices de seguro podem ser consultadas pelos concorrentes caso o solicitem, no 

secretariado da prova. 

Os participantes ao inscreverem-se neste evento concordam com o estipulado neste 

regulamento, tendo consciência de que a prática do todo-o-terreno em geral e da navegação 

em particular requer conhecimentos específicos, e a máxima atenção e concentração durante 

a prova.  
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12. NOTAS FINAIS IMPORTANTES 
 As estradas encontram-se abertas ao trânsito, pelo que é imperativo respeitar o 

código da estrada e ter em atenção a circulação de pessoas, animais e veículos.  

 Nos troços cronometrados, até à passagem do último participante da categoria 

Competição, haverá um maior controlo sobre o tráfego na zona, sem no entanto se 

poder garantir a não circulação de outros veículos, pessoas ou animais  

 Os perigos mais evidentes estão indicados no roadbook, mas se o participante se 

enganar e estiver fora do percurso, não há qualquer indicação de perigos, como é 

óbvio. 

 A época do ano em que se vai realizar este evento tem temperaturas muito 

elevadas! O tipo de percurso é muito exigente fisicamente. Prever o transporte de 

água suficiente para cada troço, recomendamos 3 litros. Em cada CP há a 

possibilidade de adquirir água em estabelecimentos comerciais próximos 

 Todos os horários em hora de Portugal Continental. 

 Todos os pontos de GPS no Roadbook (ligações, partidas, chegadas e controlos) estão 

em milésimos de minuto, formato: hdddºmm,mmm’ 

13. REGULAMENTO GERAL DO TROFÉU 
 

O presente regulamento é complementar ao Regulamento Geral do Troféu de Navegação TT 

2017 da FMP. 

 

 

  

Relembramos 

 Esta prova é de Navegação, não é uma Baja… 

 As estradas estão abertas ao trânsito! 

 Respeitem os limites e sinalizações do roadbook 

 Levem bastante água! 

 Transportem os localizadores em local seguro! 

 Tapete ecológico obrigatório para todos! 
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14. LISTA E HORA DE PARTIDA ETAPA 1 
 

A divulgar posteriormente 

 
 

ANEXO 1 – LIGAÇÕES PARA ASSISTÊNCIAS 
 

A divulgar posteriormente 
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ANEXO 2 – SIMBOLOGIA ROADBOOK F.I.M. 

 

 

 

O Director de Prova, 

Sérgio Santos 


