REGULAMENTO PARTICULAR
OPEN NACIONAL

ENDURO GP PORTUGAL
SANTIAGO DO CACÉM
TERRA ÚNICA
9 E 10 DE OUTUBRO 2021
Entidade organizadora: -MotorSport
MotorSport V. N. Santo André, em CoCo
Organização com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

1- APRESENTAÇÃO:
1.1- A Associação Motor Sport Vila Nova de Santo André, filiada na F.M.P.
com o número 355, é o organizador do GP Enduro Portuga, Santiago do
Cacém Terra Única, l a decorrer no concelho de Santiago do Cacém nos
dias 8, 9 e 10 de Outubro 2021.
1.2- Nos dias 9 e 10 decorrerá, em paralelo com o Enduro GP, uma prova
de enduro de dois dias com uma única Classe “Open Nacional” não sendo
pontuável para qualquer campeonato / troféu nacional ou internacional.
1.3- Desenrolar-se-á em conformidade com o regulamento geral de
enduro 2021, código desportivo da F.I.M., F.M.P., seus anexos, presente
Regulamento e de acordo com todas as outras deliberações aprovadas
pelo júri da prova.
1.4- Podem participar todos os pilotos com Licença FMP válida.
1.5- O evento tem o seu centro nevrálgico no Auditório Municipal António
Chainho em Santiago do Cacém.
38° 1'18.43"N ; 8°41'33.47"W
1.6- Paddock está situado no recinto de feiras de Santiago do Cacém.
38° 1'23.13"N ; 8°41'33.40"W
1.7- Todos os pilotos têm o dever de ler o presente regulamento bem
como o Plano de contingência Covid-19, apêndice deste mesmo
regulamento.
1.8- Em caso de força maior a organização reserva o direito de anular ou
adiar a competição de acordo com o Regulamento Geral de Enduro 2021
da FMP e F.I.M..

2- PROGRAMA DA PROVA
10 Setembro 2021
Abertura das Inscrições disponíveis no site www.motorsportsantoandre.pt
6 de Outubro 2021
10:00h- Abertura do Secretariado.
16:00h- Abertura Paddock B no recinto de feiras de Santiago do Cacém.
20:00h- Fecho do Secretariado.
24:00h- Fecho das inscrições.
7 de Outubro 2021
10:00h- Abertura do Secretariado.
20:00h- Fecho do Secretariado.
8 de Outubro 2021
10:00h- Abertura do Secretariado.
12:00h / 13:00h - Verificações Documentais.
12:30h / 13:30h - Verificações Técnicas.
20:00h- Fecho do Secretariado.
9 de Outubro 2021
8:00h- Abertura do Secretariado.
9:00h- Partida do primeiro concorrente Enduro GP.
20:00h- Fecho do Secretariado.
10 de Outubro 2021
8:00h- Abertura do Secretariado.
9:00h - Partida do primeiro concorrente Enduro GP.
16:00h - Entrega de Prémios.
20:00h- Fecho do Secretariado.

3- OFICIAIS DE PROVA
Presidente do Júri Desportivo: Pedro Mariano
1º Comissário: Nuno Cação
2º Comissário: Celestino Cruz
Delegado FMP Pedro Mariano
Comissário Técnico FMP: Luís Silva
Director de Prova: Celestino Cruz
Director Adjunto: Marco Pereira
Responsáveis do Percurso: João Silva e Daniel Tuta
Responsável das Especiais: Nelson Pereira
Responsável logística: Dário Mateus
Médico de Prova: Dr. Pedro Verão
Secretariado: Clímenia Mestre
Responsável Paddock: Daniel Matos
Responsável Parque Fechado: Celestino Cruz
Responsável CH´S: Flávia Rolo
Responsável Ambiente: Nelson Correia
Responsável Segurança: Miguel Farola
Relações com Pilotos: Tiago Caetano
Press: Bruno Beires
Cronometragem: Infomega

4- INSCRIÇÕES
4.1- As inscrições estarão disponíveis em www.motorsportsantoandre.pt.
O formulário tem que ser preenchido completamente sob pena de a
inscrição ser considerada nula.
4.2- Valor da Inscrição por é de 80€ por piloto.
4.3- O Suporte de transponder terá um custo adicional de 10€.
4.4- O pagamento, ou a sua prova, será efectuado no secretariado e o
recibo do valor da inscrições será enviado por email no momento das
verificações documentais.
5- VERIFICAÇÕES
5.1- Cada motociclo deverá estar em conformidade com o código da
estrada e obedecer às disposições do código desportivo e do R.G.E 2021
da F.M.P.
5.2- Horário das verificações documentais descrito no programa da prova
é para cumprir por todos os pilotos.
A direcção da prova reserva-se ao direito de não aceitar inscrições fora do
horário ideal das verificações documentais e/ou técnicas.
5.3- Nas verificações técnicas serão controlados:
-Números regulamentares e número de chassis;
-Luzes dianteiras, traseiras e de stop;
-Suporte e respectiva Matrícula;
-Controlo de ruído: máximo 112Dba medidos a 2M/2S;
-Capacete; Esponja protectora do guiador;
-Pneus ecológicos obrigatórios (“E*” ou “DOT”);
-Tapete Ecológico.

6- CLASSES
Haverá uma classe denominada Open Nacional, independentemente da
cilindrada de cada moto.
7- PARTIDA
7.1- O primeiro piloto partirá para o percurso depois do último Piloto da
Classe Open do Enduro Gp.
7.2- Ordem de partida:
De acordo com os números que serão atribuídos por ordem de inscrição.
7.3- As partidas serão dadas de minuto a minuto.
7.4- Em cada minuto arranca um, dois, três ou quatro pilotos consoante a
decisão do júri.
7.5- A ordem de partida será publicada na folha de tempos disponível no
secretariado 30 minutos antes da partida do primeiro piloto e em
www.motorsportsantoandre.pt
8- PERCURSO
8.1- O percurso é de aproximadamente 60Km’s por volta (especiais
incluídas) e decorrerá no conselho de Santiago do Cacém.
Cada Volta terá três especiais cronometradas Cross Test (CT), Extreme
Test (XT), Enduro Test (ET) .
8.2- Serão percorridas duas voltas por dia.

9- ESPECIAIS CRONOMETRADAS
(Todas as Provas Especiais só poderão ser reconhecidas a pé por os pilotos
a partir das 9h de dia 6 de Outubro de 2021)
9.1- Cross Test (C.T.) 38° 3'19.53"N 8°46'23.24"W
Dentro de Vila Nova de Santo André junto ao grupo desportivo da Repsol.
9.2- Enduro Test (E.T.) 38° 4'4.55"N 8°47'14.38"W
Dentro de Vila Nova de Santo André junto A26
9.3- Extreme Test (E.X.) 38° 3'42.68"N 8°47'3.82"W
Dentro de Vila Nova de Santo André junto da rotunda da bicicleta, com
combinação de obstáculos naturais e artificiais.
10- CONTROLOS HORÁRIOS
10.1- Existirão dois controlos horários por volta.
Num deles haverá lugar a assistência que será no Paddock.
Outro CH será em Santo André com uma “gás” em espaço contíguo ao
CH1 de acesso exclusivo ao piloto em prova.
10.2- Tal como no Enduro GP não existirão cartas de controlo horário
sendo o procedimento o de sempre com o piloto a entrar no CH no seu
minuto ideal.
10.3- Haverá lugar a redundância com a equipa da mesa de cada controlo
horário a tomar nota da hora, minuto e número de cada piloto.
11- CÁLCULO DOS RESULTADOS
As penalizações e classificações serão calculadas em conformidade com o
R.G.E. 2021.

12- REUNIÃO DO JÚRI
12.1- As reuniões do Júri terão lugar no Auditório Municipal António
Chainho em Santiago do Cacém.
12.2- O presidente do Júri decidirá os horários das reuniões posteriores,
que serão afixados no quadro de prova existente no secretariado.
13- DISPOSIÇÕES LEGAIS
13.1- Ao inscrever-se o piloto fica automaticamente sujeito a este
regulamento particular bem como ao R.G.E. 2021, código desportivo da
F.M.P. e Plano de Contingência Covid 19 do Motor Sport Santo André.
13.2- O pagamento da inscrição por parte do participante pressupõe total
conhecimento e cumprimento deste regulamento particular, bem como
do plano de continência covid-19 apêndice deste mesmo documento.
13.3- A organização é possuidora de um Seguro de Responsabilidade Civil,
no valor de 8.000.000,00€, cumprindo a legislação em vigor para este tipo
de eventos (cf. Artigos 12ºe 13ºdo DL 291/2007, de 21 de Agosto).
13.4- 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, desista, seja desclassificado ou excluído.
14- CRONOMETRAGEM
A cronometragem e o tratamento dos resultados ficarão a cargo da
empresa Infomega.
15- PARQUE FECHADO
15.1- Parque Fechado terá lugar junto ao Paddock.

15.2- A responsabilidade da Organização, na guarda dos motociclos,
cessará 30minutos após a abertura do respectivo parque fechado.
16- SINALIZAÇÃO
A sinalização aplicada no percurso é a prevista no R.G.E. 2021 e estará
afixada no quadro de prova no secretariado e no paddock.
17- ENTREGA DE PREMIOS
17.1- Junto ao parque fechado uma hora após a chegada do último
concorrente a terminar o dia de prova.
17.2- Os troféus serão atribuídos aos três primeiros classificados da única
classe no final do dia de domingo.
18- CASOS OMISSOS
Todo e qualquer caso omisso não presente neste regulamento particular,
apelos ou dúvidas na sua interpretação, serão julgados pelo Júri da prova.
Santo André, dia sete de Setembro de dois mil e vinte e um.
Director de Prova

Celestino Cruz

Presidente da Comissão de Enduro FMP

Pedro Mariano

