Clássica do Caminho
dos
Pretos
03 de novembro de 2018
ADITAMENTO Nº 1

Aprovado em 29/10/2018
No Regulamento Particular da Prova passam a ter a seguinte redacção:
1.3 - Oficiais da Prova
…..


Médico da Prova:
Dr. Ricardo Santos – Cédula Profissional nº 24702

2 Desenvolvimento da Prova
……….
2.4 - A média da prova será escolhida pelo participante devendo enquadrar-se entre 45
Km/h e 55 Km/h.
Media Tempo
Tempo máximo
45 09:16,00
Tempo mínimo
55 07:34,91
Limite para desqualificação 65 06:24,92

……….
2.5 - Em cada um dos quatro percursos será registado o tempo com precisão de
centésima de segundo.
2.6 - O objetivo da prova é que o concorrente efetue o segundo, terceiro e quarto
percursos com o mesmo tempo do primeiro percurso, cumprindo também o disposto
no 2.4 e 2.7 deste artigo.
2.7 - Em cada percurso poderá existir uma secção onde cada veículo deverá
permanecer pelo menos 10 segundos. A secção inicia-se na placa AB e acaba na placa
CD. A responsabilidade de controlar o tempo é de cada concorrente. Se o concorrente
permanecer nesta secção mais que 10 segundos não é penalizado. Se o concorrente
permanecer nesta secção menos que 10 segundos, será penalizado conforme
estipulado no ponto 8, deste aditamento. A distância entre a linha AB e a linha CD será
entre 10 e 15 metros.
Caso a prova se dispute em condições atmosféricas adversas, este procedimento
poderá ser substituído por um ou mais CP (controlos de passagem), devidamente

assinalados, onde o concorrente deverá parar para efetuar o procedimento de
controlo de acordo com o ponto 7.3.1.1 das PEPR 2018.

……….
2.9 - A pontuação final de cada concorrente, será o valor absoluto da diferença entre
os tempos do primeiro percurso, para cada um dos outros percursos. A estas
diferenças serão ainda somadas as penalizações previstas para cada percurso, de
acordo com a seguinte fórmula:

2.10 - Será vencedor na classificação geral e na sua categoria o concorrente que tenha
menor tempo final. Para a classificação dos restantes concorrentes será usado o
mesmo critério.
……….
……….
8 - Penalidades
 Por cada percurso efetuado acima da média de 65 Km/h – desqualificação.
 Por cada percurso efetuado acima da média de 55 Km/h – 10 segundos
 Por cada percurso efetuado abaixo da média de 45 Km/h - 10 segundos
 Não permanecer mais que 10 segundos entre a linha AB e CD - 10 segundos
 Conduta antidesportiva e tratamento indevido às autoridades desportivas e
oficiais de prova – desqualificação

10 – Prémios
………
 Melhor equipa feminina

O Presidente
Comissão Organizadora

Funchal, 29 de outubro de 2018.

