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A

FEDERAÇÃO

PORTUGUESA DE MOTONÁUTICA leva

a

efeito o

Campeonato Nacional barcos T850 – HR850 e PR 750 2019 designação internacional
Powerboat, abaixo designado por Campeonato Nacional,
REGULAMENTO DA

UNIÃO

INTERNACIONAL

que se
DE

regerá

pelo

MOTONÁUTICA

(U.I.M.), pelo presente Regulamento e pelo Regulamento específico de cada prova.

O

presente

Regulamento

pretende

orientar

genericamente

todos

os

Pilotos

concorrentes.

O Vice-Presidente das Atividades Desportivas – Jorge Silva
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1

CAMPEONATO NACIONAL

1.1 Âmbito do Regulamento
Este regulamento tem a fnalliaie ie orlentar generlcamente os pllotos concorrentes no
Campeonato Naclonal ie Motonáutcaa No entanto, toias e qualsquer excepções a este regulamento
ieverão ser iescrltas no programa específco ie caia provaa
Para casos omlssos, não claros ou outros, ieverá recorrer-se ao regulamento ia UaIaMa aclma
referenclaio
A FPM poierá efectuar alterações ao regulamento Ofclal io Campeonato Naclonal ie Motonáutca,
com o lntulto ie melhorar a segurança, aumentar o lnteresse iesportvo e ilnamlzar a moialliaiea
Estas alterações serão comunlcaias aos Pllotos, com lnilcação ia iata ie entraia em vlgora

1.2 Formato do Campeonato Nacional
O Campeonato Naclonal ie Motonáutca será composto por toias as provas ageniaias para a
presente época iesportva, conforme o caleniárlo ofclal ia FPM, que será ilvulgaio no seu síto ia
lnterneta

1.3 Requisitos
Para lntegrar o campeonato naclonal, a liaie mínlma requerlia é ie 15 anos, nas classes PR-750 e T
850 sujelto alnia a avallação ias capacliaies técnlca e fslca io caniliato a pllotoa
Para outras classes superiores, a liaie mínlma é ie 18 anos, após a avallação posltva ias suas
capacliaies técnlcas e fslcasa

1.4 Classes e Característcas TTcnicas
Serão admitidas a participar no Campeonato Nacional de Motonáutica as categorias HR850 (F4), T850 e PR-750.
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T850

HR850

PR 750
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Serão aimltias a partclpar no Campeonato Naclonal ie Motonáutca as categorlas HR850 (F4),
T-850 e PR-750a
Peso mínlmo: 330 Kg
(consliera-se peso mínlmo o peso encontraio lmeilatamente a segulr a uma manga ou corrlia,
onie se lnclul o plloto e o seu equlpamento pessoal ie segurança e restante combustvel, mas sem
a água resliual)
Comprlmento mínlmo: 3a90 metros
Clllniraia permltia no motor: 751 cca a 870 cca Incl
Peso mínlmo: 310 Kg
(consliera-se peso mínlmo o peso encontraio lmeilatamente a segulr a uma manga ou corrlia,
onie se lnclul o plloto e o seu equlpamento pessoal ie segurança e restante combustvel, mas sem
a água resliual) (NOTA: nas provas internacionais e segundo a regra do regulamento da U.I.M., o
peso mínimo é de 350 Kg)a Para ser atnglio o peso mínlmo é permltio utllzar um lastro ríglio e
fixo no lnterlor ias embarcações e que não ieve exceier 10% io seu peso (obtio antes ie ser
fxaio o lastro)
Comprlmento mínlmo: 4a00 metros
Largura mínlma: 1a70 metros
Dlâmetro mínlmo ios futuaiores:
meilio na parte central io barco: 0,30 metros
meilio na proa io barco: 0,20 metros
(NOTA: nas provas lnternaclonals, e segunio a regra io Regulamento ia UIM a meilia io
ilâmetro mínlma meilia na proa io barco será 0a25 m)
Clllniraia permltia no motor: 551 cc a 770 cc lncla
Peso mínlmo: 330 Kg
(consliera-se peso mínlmo o peso encontraio lmeilatamente a segulr a uma manga ou corrlia,
onie se lnclul o combustvel restante, o plloto com o seu equlpamento ie segurança e sem a água
resliual)a Para ser atnglio o peso mínlmo é permltio utllzar um lastro ríglio e fixo no lnterlor ias
embarcações e que não ieve exceier 10% io seu peso (obtio antes ie ser fxaio o lastro)
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Comprlmento mínlmo: 4a25 metros
Largura mínlma: 1,40 metros
Clllniraia permltia no motor: ie 751 cca até 870 cca

Alterações permitidas nos motores
Consultar RULEBOOK UIM 2019
Toias as embarcações partclpantes nos Campeonatos Naclonals, lniepenientemente ia sua
classe, ievem ter afxaio, ie caia laio io casco, o segulnte:
Dols autocolantes ia FaPaMa com as meilias aproxlmaias ie 18 cmsa ie ilâmetro (poiem ser
aiqulrlios junto ia FPM)
Dols autocolantes ia UaIaMa, com as meilias aproxlmaias ie 7 x 18 cms (poiem ser aiqulrlios
junto ia FPM)
Dols autocolantes com a Banielra Naclonal
A lnilcação ia respectva classe, nome io Plloto e grupo sanguíneo
Número ie Corrlia, que ieve ser ie cor preta em funio branco, vlnll, colocaios em ambos os
laios ia tampa io motor (PR-750), ou nas laterals ias embarcações ie forma bem vlsível da
margema
Toias as embarcações, ieverão ter plntaio no casco, perto ia proa, o número ie competção a
preto sobre funio laranja com as mesmas ilmensões ios que se encontram na parte superlor ias
embarcaçõesa
Dlmensões/característcas especlfcas ios números ie corrlia
Funio branco 40 cm x 32 cm;
Números a preto 24 cm x 14 cm;
Espaços entre as margens e os números 4 cm;
Os números ias embarcações não poiem ser em ltállco
Os números ias embarcações não poiem começar por 0 (zero)
O número ie corrlia “1” só poierá ser utllzaio pelo Campeão Naclonal em ttuloa
A ausêncla io número ie corrlia ou lncumprlmento iestas regras levará à iesclasslfcação io
respectvo Plloto
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RULEBOOK 2019

https://www.uimpowerboating.com/Documents/Document/2019%20Circuit
%20Rulebook%20-%20published%20on%2021.12.18.pdf

CAMPEÕES NACIONAIS 2018

Miguel Ribeiro
(HR850)

Bernardo Mira
(T850)
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1.5 Licença Desportia / Inscrições no Campeonato Nacional
Todos os documentos inerentes à obtenção da Licença Desportiva e à
Inscrição no Campeonato Nacional, deverão ser enviados para a F.P.M. até
15 dias antes da realização da primeira prova do Campeonato Nacional,
conforme Calendário Oficial da Federação.
Os lmpressos poierão ser sollcltaios à FPM ou retraios io slte ofclal ia FPMa
Além io aclma referlio ieverão também envlar:
- Fotocopla io BaIa / CaCa
- Fotografa actuallzaia
- Exame Méilco Desportvo em moielo próprlo io IPDJa

ATENÇÃO: com a publlcação io Despacho 11318/2009 na 2ª Sérle io Dlárlo ia
Repúbllca, nº 89, ie 8 ie Malo ie 2009, torna-se obrlgatórlo que a renovação do atestado
médico do piloto se realize no mês de aniversário do mesmoa Assim, todos os pilotos cuja
data do aniversário seja posterior ao início do Campeonato Nacional deverão revalidá-lo
para o início, e posteriormente, deverá revalidá-lo no mês do seu aniversárioa
-Termo ie responsabllliaie, para os pllotos que não aierlrem ao seguro ie Aclientes Pessoals
Facultatvo
- Certfcaio ie lmersão p/ pllotos ie embarcações c/ cockplt e clntos ie segurança (Este
certfcaio é vallio para 14 meses e será reallzaio em local prevlamente lnilcaio pela FPM)
- Cheque passaio à FPM, ou transferêncla bancárla, corresponiente ao somatórlo ios valores,
consoante tabela em vlgor p/ o Campeonato (ver Tabela anexa)a
A fcha ie lnscrlção e os iocumentos aclma iescrltos ieverão ser entregues até 15 ilas útels antes
ia prlmelra provaa Se o não o fzerem o custo ia llcença iesportva terá um acrésclmo ie 50 %,
excepto por lmperatvos organlzaclonals ia próprla FPMa

Toios os concorrentes comprometem-se, no acto ia lnscrlção nos Campeonatos Naclonals, a
colocar a publlcliaie io(s) patroclnaior(es) que eventualmente a FaPaMa venha a obter, iesie que
esta não collia com a publlcliaie já exlstente
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1.5.1 Seguros
Seguro Desportio de Acidentes Pessoais, a efectuar pela FaPaMa, bem como poierão
aierlr ao Seguro Desportvo ie Aclientes Pessoals Facultatvo
Seguro Desp. (Acid. Pessoais – obrigatório) 30,00€
Seguro Desp. (Acid. Pessoais – facultativo) 15,00€

Seguro de Responsabilidade Ciiil que poierá ser contratuallzaio junto ia FPM
Seguro Responsabilidade Civil (obrigatório) 90,00€

1.5.2 Classificações do Campeonato
O Campeonato Naclonal ie Motonáutca será o somatórlo ie toias as provas reallzaias iurante a
época iesportva, conforme o caleniárlo ofclal ia FPMa
Contam para o Campeonato Naclonal toios os resultaios obtios por caia concorrente, nas
ilversas provas em que partclpea
As pontuações para o Campeonato Naclonal serão sempre as pontuações reals obtias nas provasa

Para o Campeonato Naclonal tem que ter obrlgatorlamente Llcença
Desportva ia FPMa 2019
No caso ie empate na classlfcação fnal io Campeonato, o ttulo ie Campeão Naclonal será
atrlbuíio ao Plloto que:
a) Consegulr mals prlmelros lugares nas provas reallzaias;
b) Se se mantver o empate, o ttulo será atrlbuíio ao Plloto que consegulr mals segunios
lugares nas provas reallzaias;
c) Se se mantver o empate, o ttulo será atrlbuíio ao Plloto que consegulr mals tercelros
lugares nas provas reallzaias, e asslm sucesslvamentea
i) Se se mantver o empate, o ttulo será atrlbuíio ao plloto que tver obtio a melhor
classlfcação, numa prova, prlmelro que o seu oposltor ilrectoa
e) Não é permltio partlhar a mesma embarcação com outro pllotoa (Uma embarcação um
plloto)
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2 PROVAS
2.1 Inscrições nas proias

2.1.1 Documentação
Os pllotos ieverão apresentar os segulntes iocumentos no secretarlaio ia prova:
- Llcença Desportva vállia para o ano em curso;
- Llvrete actuallzaio io conjunto motor/casco;
- Termo ie Responsabllliaie na lnexlstêncla io Seguro ie Aclientes Pessoals Facultatvo;
- Certfcaio ie Imersão para Pllotos com embarcações com Cockplt e clntos ie segurançaa
A não conformliaie ios iaios ie lnscrlção com os verlfcaios no local ia Prova, lmpllca a
iesclasslfcação nessa Prova e em caso ie relncliêncla a iesclasslfcação no Campeonato Naclonala
A não apresentação ia totalliaie iesta iocumentação na prlmelra prova lmpllcará o pagamento
ie uma penallzação no valor ie 25€a

2.1.2 Ficha de inscrição na proia
O plloto ieverá preencher na íntegra a fcha ie lnscrlção ia prova e envlar para a FaPaMa, por
correlo ou e-mall, até 5 ilas útels, antes ia provaa
Em 2019 será cobraio um valor ie lnscrlção ie 20,00€ *
O não envlo ia fcha ie lnscrlção numa prova até à iata prevlamente estabeleclia lmpllcará o
pagamento ia lnscrlção na prova no valor 25,00€a

3 Pagamento de deslocações
Em 2019 não será atrlbuíio nenhuma compartclpaçãoa

3.1 Traiel Money
* Do valor total receblio ias lnscrlções será atrlbulio 50% para o 1aº lugar, 30% 2aº lugar e 20% 3aº
lugara
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3.1.1 Certficado de Imersão
Os pllotos ias embarcações com cockplt e clntos ie segurança ieverão apresentar o certfcaio ie
lmersão vállio para a época em cursoa

3.1.2 Liirete do barco
Os pllotos ieverão apresentar a iocumentação relatva ao seu barco, nomeaiamente o llvretea

3.1.3 Ficha de Verificação tTcnica
No acto ia lnscrlção, o secretarlaio entregará ao plloto uma fcha para a verlfcação técnlca io seu
barco e equlpamentoa Esta verlfcação será efectuaia pelo comlssárlo técnlco ieslgnaio pela
FaPaMa

3.1.4 Log book
Só é obrlgatórla a apresentação io log book nas classes com eventos lnternaclonals, sob a églie ia
UaIaMa
Nestes casos o proceilmento é o segulnte:
Os pllotos ievem apresentar o log book io seu barco, que fcará em posse io secretarlaioa
Posterlormente o log book será entregue ao comlssárlo técnlco, que o ieverá actuallzar iurante as
verlfcações técnlcas e ievolvê-lo ao secretarlaioa
O Log book será ievolvlio ao plloto iurante os proceilmentos aimlnlstratvos no fnal ia provaa

4 ORGANIZAÇÃO
O ilrector ie prova tem o ilrelto ie encurtar, atrasar ou mesmo suspenier a prova, iesie que as
conilções meteorológlcas, ie segurança, exlgênclas io horárlo e/ou ias Autorliaies, a tal
obrlguema

4.1 Júri da Proia

O Júrl ie Prova é nomeaio pelo Presliente ia Feieração Portuguesa ie Motonáutca ou pelo Vlce
Presliente ias Atvliaies Desportvaa
Qualquer ieclsão io Júrl ie prova é soberanaa
O Júrl ieve ser composto por um número ímpar ie membros, no mínlmo 3, lnclulnio um
representante ia FaPaMa que será o presidente do mesmo.
A composlção io Júrl ieve ser afxaia no secretarlaio ia prova antes dos primeiros treinos.
O Júrl ia Prova, iepols ie aimltr as lnscrlções, poie a qualquer momento anulá-las, iesie que se
verlfque por parte io Partclpante, iesrespelto ou comportamentos lmpróprlos, para com a
Organlzação, Partclpantes ou Tercelros, senio tal facto comunlcaio à FaPaMa
O Júrl ieve ieclilr os protestos apresentaios e vállios, o mals rapliamente possívela
O Júrl ieve verlfcar se os protestos apresentaios, com iata e hora ievliamente confrmaia pelo
secretarlaio, são vállios, e só nestes casos ieverá proceier à sua anállse e emltr uma ieclsãoa
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Toias as ieclsões io Júrl ievem ser notfcaias às partes envolvlias, por escrlto, lnclulnio o seu
ilrelto a recursoa
Os recursos ieverão ser envlaios por escrlto para a FaPaMa, ilrlglio ao Conselho ie Justçaa Um
plloto só poierá apresentar recurso iepols ie ter apresentaio um protesto ao Júrl e ter
conheclmento ia sua ieclsãoa

4.1.1 Delegado F.P.M.
O Delegaio ia FaPaMa é nomeaio pelo Presliente ia Feieração Portuguesa ie Motonáutcaa
O Delegaio ia FPM ieverá observar e anotar toios os aspectos relaclonaios com a organlzação e
componente iesportva ia prova, com especlal relevâncla a toios os aspectos relaclonaios com a
segurança e melos ilsponívelsa
O Delegaio ia FPM ieverá emltr o relatórlo ia prova, que ieverá ser entregue na FPM, ilrlglio
ao seu Presliente, no períoio máxlmo ie 48 horas após o fnal ia mesmaa

4.1.2 Secretariado
Responsável pelos aspectos aimlnlstratvos relaclonaios com a prova, tals como:
- Verlfcar a iocumentação ios pllotos
- Verlfcar a valliaie ios seguros
- Receber as lnscrlções na prova
- Recepclonar eventuals protestos ios pllotos
- Publlcar em local vlsível e prevlamente comunlcaio na reunlão ie pllotos toia a iocumentação
relatva à organlzação ia prova, asslm como os resultaios, após estarem ievliamente asslnaios
pelo ilrector ie provaa
- Efectuar as entregas corresponientes às compartclpações/prémlos ia provaa
- Partclpar nas reunlões ie pllotos

4.1.3 Director de Proia
O Dlrector ie Prova é nomeaio pelo Presliente ia Feieração Portuguesa ie Motonáutca ou pelo
Vlce Presliente ias Atvliaies Desportvasa
O Dlrector ie Prova é responsável por elaborar o Programa específco ie caia prova onie ieve
constar o mapa io clrculto, horárlos, alterações pontuals ao Regulamento io Campeonato
Naclonal, fcha técnlca ia prova conforme lnilcação io Presliente ia FPM e qualquer outra
lnformação relevante para os pllotosa
As prlnclpals funções io Dlrector ie Prova, para além ie supervlslonar a organlzação ia prova, são
ie assegurar:
- Oriem no clrcultoa
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- Reunlão ie pllotos
- Segurança no clrculto
- Segurança no parque fechaio
- Melos ie segurança
- Cronometragem
- Cumprlmento ias regras
Para além ilsso, ieverá asslnar a iocumentação emltia pela equlpa ie cronometragema

4.1.4 Director Adjunto da Proia
Não é obrlgatórla a nomeação ie um Dlrector Aijunto ie Prova
Em caso ie necessliaie ie um Dlrector Aijunto ie Prova este será nomeaio pelo Vlce Presliente
ias Atvliaies Desportvas ia Feieração Portuguesa ie Motonáutcaa
Deve auxlllar e/ou substtulr o Dlrector ie Prova, em caso ie força malor, atestaio pelo ielegaio
ia FPM e/ou pelo Presliente ia FPM e comunicado ao Júri de proia.
Poierão ser-lhe atrlbuíias tarefas/funções específcas pelo ilrector ie prova

4.1.5 Cronometragem
A cronometragem ias provas é asseguraia por uma equlpa ie cronometragem lnilcaia pela
Feieração Portuguesa ie Motonáutcaa
A equlpa ie cronometragem ieverá ser consttuíia no mínlmo por iuas pessoasa
Deverão ser utllzaios iols métoios alternatvos ie cronometragem ou ie controlo ie passagem
ios pllotosa

4.1.6 Comissário TTcnico
Deve verlfcar se o casco e o motor estão ie acorio com as fchas ie homologação e os certfcaios
ie meiliasa
Deve verlfcar e controlar se os ilsposltvos ie segurança ios barcos e ios pllotos estão ie acorio
com os regulamentosa
Deve preencher a fcha ie verlfcação técnlca, onie asslnalará que toios os requlsltos exlglios são
cumprliosa
Qualquer anomalla ou sltuação que vá contra os regulamentos ieverá ser comunlcaio por escrlto ao
Dlrector ie Prova e comunlcaia ao Júrl ie provaa
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4.1.7 Comissário de Boia e de Circuito
Devem assegurar que os pllotos cumprem as regras ia competçãoa
Devem partclpar ao ilrector ie prova qualquer lrregularliaie, asslm como tomar nota por escrlto
ia lrregularliaiea
O poslclonamento ios comlssárlos ie bóla e ie clrculto ieverá ser iefnlio pelo ilrector ie provaa

4.1.8 CIRCUITOS
Os clrcultos ieverão ser iesenhaios tenio em conta as ilferentes especlfcliaies ios locals bem
como, o cumprlmento ios factores ie segurança exlgívels para esta moialliaie

4.1.9 Formatos
Poierão ser aioptaios clrcultos Trlangulares, Rectangulares ou ie Iia e Volta, conforme os planos
ie água e a largura entre margens, tenio sempre em atenção o ponto 3a3 ieste Regulamentoa
O perímetro máxlmo ie caia clrculto será ie 1a500 metros, para os barcos ias classes “F4” e ie
1a000 metros, aproxlmaiamente, para as classes “PR” e “T”, salvo se as três categorlas competrem
juntasa
Este perímetro poierá ser alteraio ievlio às conilções io plano ie água, melhorla io espectáculo
e/ou número ie embarcações lnscrltasa

4.1.10 Delimitação
Caia percurso é slnallzaio através ie bólas vermelhas/laranjas e amarelasa
As bólas ie roniagem ieverão, sempre que possível, ser iuplasa
As bólas ie cor laranja e/ ou vermelha serão sempre ie roniagem a bomborio (esquerda)a
Sempre que possível serão lncluíias nos percursos uma ou iuas roniagens a estborio (direita)a
Deverá estar iefnlia uma zona ie segurança, que consttul a entraia e saíia ias boxes, iellmltaia
por pequenas bólas brancasa

5 PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA
As normas e os proceilmentos ie segurança ieverão ser escrupulosamente segulios pelos
pllotos, elementos ias suas equlpas e pela organlzação ia prova, iurante toio o períoio io
evento iesportvoa

5.1 Procedimentos Gerais
É expressamente prolblio fumar e fazer lume na zona io Parque Fechaio, nas Boxes, Pontões de
Apoio e Largadas ou noutras áreas onie sejam manuseaios combustvels e outros proiutos
lnfamávelsa
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6 Controlo Ant-Dopping e Teste de AlcoolTmia
O controlo ant-ioplng e de alcoolTmia poierão ser efectuaios em qualquer prova io
Campeonato Naclonal, sem avlso prévloa
A FaPaMa ilspõe ie um regulamento Ant-Dopplng, conforme a lel em vlgora

6.1 Controlo Ant-Dopping e Teste de AlcoolTmia
Sempre que necessárlo serão feltos testes, com um alcoómetro, para ietectar álcool no sangue
quer sejam pllotos, mecânlcos ou outros identficados como elementos ias equlpas que
partclpam efectvamente no evento
O plloto ieverá, sempre que seja sollcltaio por um comlssárlo, ser submetio ao teste ie
alcoolemlaa Será apresentaia uma notfcação por escrlto pela mão ie um comlssárlo, onie
constarão os nomes ios pllotos a serem submetios ao testea Uma recusa ou ausêncla para o
fazer poierá ser entenilio como um resultaio posltvo no teste cujas consequênclas ieverão ser
ie acorio com tala
Poierá ser felto teste ie Alcoolemla antes e iurante as provasa Se o mesmo for superlor a 0,10
grs/lta, o Plloto ieverá ser lmpeilio ie allnhar e iesclasslfcaio sem ilrelto a receber qualquer
subvençãoa

7 Equipamentos de Segurança
7.1 Equipamento de Piloto - Fato de Piloto – Calçado Competção
É obrlgatórlo que o vestuárlo utllzaio pelos pllotos seja aiequaio à actvliaie e que cubra toios
os membros ios lnilvíiuosa
O vestuárlo ie pllotos ieve ser consttuíio por fato ie uma só peçaa
Especlfcamente para pllotos ie barcos sem cockplts reforçaio é obrlgatórlo o uso ie vestuárlo à
prova ie corte, com característcas equlvalentes a Kevlar 29a
É obrlgatórla a afxação, no fato io Plloto, io seu nome e respectvo grupo sanguíneoa
O plloto ieve utllzar calçaio aiequaio à prátca ie iesportos náutcos motorlzaiosa
É aconselhaia a utllzação ie calçaio que ofereça o máxlmo possível ie protecção

7.2 Colete
O plloto ieverá usar um colete efclente iurante a corrlia e os trelnos, que tenha as segulntes
característcas:
Flutuabllliaie: um colete salva-vlias ieve ter no mínlmo 7,5 kg ie futuabllliaie sóllia para
pessoas com menos ie 60 kg e 9 kg ie futuabllliaie sóllia para aqueles que pesem mals ie 60
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Kga Esta capacliaie ie futuação ieve estar ilstrlbuíia ie forma a assegurar que uma pessoa
lnconsclente se conslga manter à tona ie águaa
Devem ser construíios em materlal reslstente ao fogo e ievem ter a cor laranja
Devem ter uma placa ie protecção na zona lombar
O colarlnho io colete ieve ter as extremliaies arreioniaias e termlnar abalxo io capacetea
Não ieve exceier os 180ºa
A efclêncla io colete é ia total responsabllliaie ia pessoa que o utllza, que se ieverá assegurar
que ele está ie acorio com as regras ia UIMa
Os organlzaiores ieverão repetr a lmportâncla ia utllzação io colete ie segurança
iurante as provas e no ante-programaa

7.3 Capacete
Os capacetes ios pllotos ievem ter uma área, exterlor, superlor a 50% ie cor laranja
fuorescente, vermelho ou amarelo ie manelra a ser vlsível iebalxo ie águaa
O plloto é lntelramente responsável pela efclêncla io seu capacetea
Os organlzaiores ieverão reforçar a lmportâncla ia utllzação io capacete iurante as provas e no
ante-programaa
É obrlgatórlo que o plloto utllze o capacete sempre que estver no seu barco, mesmo
quando este está imobilizado no plano de água.

8 Equipamento do Barco e Box - Cintas de eleiação
As embarcações, para serem lçaias pela grua, ievem ter mosquetões e clntas certfcaias que
permltam lçar o iobro io peso mínlmo io barcoa
Essa mesma lnilcação/certfcação ieve estar lnilcaia nas próprlas clntas e mosquetõesa
É expressamente prolblio lçar barcos por clma ie pessoasa
É expressamente prolblio lçar um barco com alguém a borio que não para pesagens, sob pena
ie iesclasslfcação io pllotoa Durante a pesagem, o barco não poierá ser lçaio a mals ie 0a5 m
aclma io atrelaioa

8.1 Extnção de Incnndios
Os pllotos são obrlgaios a possulr no atrelaio io barco, um extntor ie lncênilo portátl (ie pelo
menos 1Kg), em plenas conilções ie funclonamento com certfcaio vállioa

8.2 Procedimentos na Corrida – Bandeiras

As banielras servem, únlca e excluslvamente, como melo ie comunlcação io Dlrector ie Prova e
ios Comlssárlos para com os Pllotosa
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Os Pllotos que iesrespeltem a slnallzação ie banielras, serão penallzaios, ou até mesmo
iesclasslfcaios, conforme os regulamentos ia UIM, salvo se as razões apresentaias para o
suceilio forem aceltes pelo Dlrector ie Provaa
Bandeira Verde – Slgnlfca que o percurso está aberto, lníclo ie trelnos, lníclo ie prova ou o lníclo
ios proceilmentos para a largaiaa
Bandeira Amarela – Slgnlfca lnclientes no percurso, obstrução io percurso, bólas soltas, acliente,
etca) iurante os trelnos ou as provasa É permltio aos Pllotos contnuarem a prova com a malor
atenção para qualquer obstáculo que possa exlstr no percurso e tenio sempre em atenção o
segulnte:
Obrlgação ia reiução ia velocliaie para 20 mllhas/hora (aproxlmaiamente)a
Prolblção ie ultrapassagem
Obrlgação ie manter a poslção para o barco que se encontrar lmeilatamente à sua frente, quanio
é mostraia a banielra amarelaa
Caso algum Plloto, nos iez segunios lmeilatos após a amostragem ia banielra amarela não
respelte o estpulaio aclma, será penallzaio com uma volta, a ieiuzlr no fnal ia mangaa
Durante os Trelnos Llvres e ou Cronometraios os pllotos ieverão apenas, reiuzlr a velocliaie para
as 20 mllhas/hora aclma referliasa
Quanio ielxar ie haver motvo para a apresentação ia banielra amarela, esta será substtuíia
pela banielra veriea
Bandeira Vermelha - Slgnlfca lnterrupção lmeilata ia prova, senio obrlgatórlo regressar ao local
ie largaiaa
Bandeira Preta – É mostraia ilrectamente ao Plloto por um ios Comlssárlos ie percursoa Este terá
ie se ilrlglr para o pontão ie largaia e posterlormente ilrlglr-se ao Dlrector ia Provaa
Bandeira Branca – Slgnlfca que os Pllotos entraram na últma volta e será mostraia
excluslvamente pelo Dlrector ie Provaa
Bandeira Azul – Esta banielra é mostraia aos Pllotos que estão a ser ultrapassaios por outros
mals rápliosa O Plloto que está a ser ultrapassaio, tem ie proporclonar uma ultrapassagem segura
ao que o anteceie, afastando-se das bóias de rondagem a bombordo (iermelhas/laranja) e
aproximando-se das bóias de rondagem a estbordo (amarelas).
Bandeira de Xadrez – Slgnlfca o fnal ia sessão ie trelnos ou mangaa

8.3 Ultrapassagens
Defne-se por ultrapassagem quanio iols barcos estão na mesma trajectórla e o cockplt io barco
que val ultrapassar por ientro alcança o cockplt io barco a ser ultrapassaio ou, no caso io barco
que val a ultrapassar se encontrar por fora, passou o barco ultrapassaio o bastante para alterar a
trajectórla sem haver perlgo ie abalroamentoa
Toias as embarcações ieverão evltar a collsão, em toias as clrcunstânclasa
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O líier ia corrlia tem prlorliaie ie passagem nas iobragensa
A segurança ie uma ultrapassagem/iobragem é ia lntelra responsabllliaie io barco que val
lnlclar a manobraa
Após uma ultrapassagem, o barco ultrapassaio ieverá ceier ao barco que efectuou a manobra
prlorliaie para aboriar as bólasa
Um barco não poie forçar uma manobra ie ultrapassagem, quanio o barco alcançaio já tenha
lnlclaio a sua manobra ie roniagema
Uma iobragem poierá ser felta ie ambos os laios io barcoa
Um barco que esteja prestes a reallzar uma ultrapassagem ieverá prever a ilrecção que o barco a
alcançar val tomar ie forma a evltar abalroamentosa
Na passagem por uma bóla ie roniagem, após uma iobragem, ambas as embarcações ieverão
manter uma ilstâncla ie segurança entre sl e as bólasa
Qualquer omlssão ieverá ser esclareclia nas regras ia UaIaMa

8.4 Rondagens
As bólas ie cor laranja/iermelhas ieverão ser roniaias ie forma a fcarem por bomborio io
barcoa
As bólas ie cor amarelas ieverão ser roniaias ie forma a fcarem por estborio io barcoa
Sltuações excepclonals ieverão ser referlias nas reunlões ie pllotosa
Em corrlia, um barco que ronie a bóla ie forma lnaiequaia (pelo borio contrárlo) será
penallzaio com uma voltaa Em trelnos, se esta sltuação acontecer, o plloto ver-lhe-á ser ieiuzlio o
tempo efectuaio na volta em que o erro aconteceua
Um barco não ieverá, em sltuação alguma, roniar a bóla, uma segunia vez, após ter roniaio a
mesma ie forma lncorrectaa
Um plloto que seja forçaio por outro a falhar uma roniagem, poierá apresentar um protesto
contra o plloto que provocou a sltuaçãoa

8.5 Cartões
Os cartões amarelos atrlbuíios aos pllotos, abrangem quatro provasa
O plloto que seja penallzaio com trns cartões amarelos será suspenso na prova segulntea
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Os cartões amarelos ieverão ser apllcaios em sltuações específcas, nomeaiamente por coniução
perlgosa ou ant-iesportva em plstaa
Nos casos extremos ie coniução perlgosa ou attuie ant-iesportva é atrlbuíio um cartão
iermelho que lmpllca a lmeilata iesclasslfcação io plloto nessa prova

8.6 Penalizações
As penallzações são atrlbuíias excluslvamente pelo ilrector ie prova depois de comunicadas ao
Júri de Proia
Se nos regulamentos não exlstr penallzação para uma sltuação específca, a penallzação atrlbuíia
ieverá ser proporclonal à gravliaie io factoa
O ilrector ie prova apenas poie atrlbulr uma penallzação até uma hora após a afxação ios
resultaios depois de comunicada ao Júri de Proia.
A FPM poie lmpor penallzações até três meses a contar ia iata ia lnfracçãoa
O Dlrector ie Prova poierá penallzar algumas acções que possam prejuilcar a moialliaie,
nomeaiamente:
a)

Qualquer acto iellberaio para ganho ie vantagem iesleal;

b)
Qualquer acto/ieclaração falsa iaia com lntenção ie omltr factos necessárlos para o bom
amblente/organlzação ia corrlia;
c)

Qualquer tentatva ie suborno;

i)

Um comportamento abuslvo ou ant-iesportvo;

e)
Prova

Estas sltuações ieverão ser prevlamente comunlcaias ao Delegaio ia FPM e ao Júrl ie

A Reprlmenia é uma exposlção io iesagraio io Dlrector ie Prova ou ia FPM, face a um acto
iesaiequaioa Deverá ser reilglia pelo Secretarlaio ia corrlia e a sltuação que a iespoletou
ieverá ter slio testemunhaia por outrema
Este iocumento, que tem a valliaie ie 12 meses, consttul um avlso ie que se houver alguma
relncliêncla ieste tpo ie comportamentos, serão atrlbuíias penallzações mals pesaiasa
Deverão ser apllcaias as segulntes penallzações:
a) Largaia Anteclpaia

Uma volta ie penallzação

b) Falhar uma bóla

Uma volta ie penallzação

c) Passar por clma ie uma bóla

Uma volta ie penallzação

i) Bater numa bóla, provocanio-lhe
qualquer tpo ie ianos ou fazenio-a
ieslocar-se io síto (iesie que não

Uma volta ie penallzação
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provoque a lnterrupção ia corrlia)

e) Danlfcar ou rebentar uma bóla
provocanio a lnterrupção ia corrlia

Desclasslfcação

f) Tocar numa bóla sem se verlfcar
nenhuma ias sltuações iescrltas na
alínea i)

Nenhuma Penallzação

g) Atraso à Reunlão ie Pllotos

Pagamento duma multa de 50,00€

h) Faltar à Reunlão ie Pllotos

Desclassificação da Proia

l) Desobeilêncla ao Dlrector ie Prova

Desclasslfcação ia Prova

j) Desobeilêncla aos Comlssárlos
ievliamente lientfcaios como tal

Cartão Amarelo ou Desclasslfcação ia Prova conforme
a gravliaie ia sltuaçãoa
A ieclilr pelo Dlrector ie Prova

k) Número ie corrlia em
iesconformliaie ou ausente

Desclasslfcação ia Prova

l) Equlpamento pessoal ie Segurança
em iesconformliaie

Desclasslfcação ia Prova

m) Após a largaia e enquanto iurar
a manga, lnverter ou cortar o
percurso

Desclasslfcação ia Manga

Para além iestas penallzações, em sltuações como ianlfcar e rebentar bólas lmpllca o pagamento
ie um valor ailclonal ie 150€
Os pagamentos referlios aclma terão que ser efectuaios no fnal ia prova e antes ia afxação ios
resultaios, caso contrárlo o plloto não será classlfcaioa

8.7 Desclassificações
A iesclasslfcação retra o plloto ios resultaios ie uma manga ou prova onie ocorreu a lnfracçãoa
A iesclasslfcação é atrlbuíia pelo ilrector ie prova preiiamente comunicada ao Delegado da FPM
e ao Júri de Proia
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8.8 Suspensões
A suspensão temporárla suspenie um plloto, um plloto e a sua equlpa, um elemento ie uma equlpa
ou um comlssárlo io toio ou parte ie um eventoa
A suspensão temporárla ieve ser atrlbuíia por um sérlo acto ie lnilsclpllnaa
A suspensão temporárla é atrlbuíia pelo ilrector ie prova iepols ie avallsaio pelo ielegaio ia FPM a
essa provaa
Uma suspensão prolongaia poie ser lmposta a um plloto, um comlssárlo ou a uma entiaie por
frauie iellberaia, no caso extremo ie lnilsclpllna, ou ie comportamento lnaiequaioa
Uma suspensão prolongaia apenas poie ser lmposta pela FaPaMa, através io Conselho ie Dlsclpllnaa
A suspensão prolongaia tem abrangêncla Internaclonal, e como tal a FaPaMa ieverá lnformar a
UaIaMa
No caso ie suspensão temporárla ou suspensão prolongaia, toias as Autorliaies Naclonals e seus
clubes fllaios ievem respeltar a ieclsão e apllcá-la no seu próprlo paísa

8.9 Exclusão
Exclusão slgnlfca a peria permanente ios ilreltos ie partclpar em qualquer actvliaie sobre a
églie ia FaPaMa e ias suas organlzações afllaiasa
A exclusão é apllcaia no caso ie ofensa moral ou iesportva com extrema gravliaiea
A exclusão é apllcaia apenas pela FaPaMa através io Conselho ie Dlsclpllnaa
Se a exclusão for ie âmblto Internaclonal, a FaPaMa ieve lmeilatamente lnformar a UaIaMa ie
quanio e onie fol apllcaiaa
No caso ie exclusão, toias as Autorliaies Naclonals e seus clubes fllaios ievem respeltar a
ieclsão e apllcá-la no seu próprlo Paísa

9 ESTRUTURA DAS PROVAS
9.1 Reunião de Pilotos
É obrlgatórla a presença ie toios os pllotos na reunlão ie pllotosa
Caso os pllotos não compareçam à reunlão ie pllotos sofrerão penallzações iescrltas no Capítulo
ias penallzações ieste regulamento
Na Reunlão ie Pllotos ieverá ser efectuaia a chamaia ios pllotos lnscrltos na provaa
O Dlrector ie prova ieverá expllcar exaustvamente a ilsposlção io clrculto e os proceilmentos ie
corrliaa
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Deverão ser lnilcaios aos pllotos quals os ilsposltvos ie segurança e salvamento que estão
ilsponívels para a provaa
Deverá ser lnilcaia qualquer alteração ao horárlo lnlclalmente prevlstoa
Qualquer anomalla aimlnlstratva ieverá ser comunlcaia ao ilrector ie prova ie forma que este
possa fazer referêncla na reunlão ie pllotosa
Na reunlão ie pllotos é requerlia a presença ie:
Um elemento io Júrl
O Delegaio à prova
Um elemento io Secretarlaio
Um ios membros ia equlpa ie cronometragem
O comlssárlo técnlco
Um representante ios comlssárlos ie bólas e clrculto
Representantes ias entiaies ie segurança e salvamento

9.2 Verificações TTcnicas
O Comlssárlo Técnlco ieverá proceier às verlfcações técnlcas conforme as especlfcações ia classea
Verlfcará se os ilsposltvos ie segurança ias embarcações e ios Pllotos estão ie acorio com as
regrasa
Poiem asslstr à verlfcação técnlca as segulntes Entiaies:
Delegaio ia FaPaMa
Dlrector ie Prova
Auxlllares nomeaios pelo Comlssárlo Técnlco
O Plloto e o Mecânlco
Elementos io Júrl ia Prova
A presença ie qualquer outra pessoa ieverá ser autorlzaia pelo Dlrector ie Provaa
Toias as embarcações lnscrltas numa prova terão ie ser lnspecclonaios antes ie entrarem na águaa
Qualquer embarcação que não passe nas verlfcações técnlcas será lmpeilia ie partclpar na
respectva prova, até que a razão para tal não seja resolvliaa
Para o reglsto ias verlfcações técnlcas, o Comlssárlo Técnlco ieverá utllzar o Formulárlo forneclio
pela FaPaM
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Tanto o Plloto, como o mecânlco, ievem ser efcazes, ie forma a permltr que a lnspecção iecorra
no menor tempo possívela
A recusa ie ilsponlblllzar o motor e barco para ser lnspecclonaio, lmpllca na iesclasslfcaçãoa
Os barcos e os motores ievem permanecer em Parque Fechaio, e só poiem salr ieste, para os
trelnos e provasa
Se for necessárlo efectuar qualquer reparação fora io Parque Fechaio, ieve ser acompanhaia pelo
Comlssárlo Técnlco, ou por um Auxlllar por ele nomeaioa
Deve ser prestaia atenção especlal ao ilsposltvo ie corta-clrcultos, e ao número ie corrlia,
verlfcanio se estão ie acorio com as regrasa
Até ao fnal ia prova, os motores ievem permanecer selaios, ie forma a evltar que sejam
efectuaias moilfcaçõesa
Qualquer tentatva ie efectuar moilfcações ao motor ou ao barco, após a verlfcação técnlca,
lmpllca na iesclasslfcação ia prova, por ieclsão io Dlrector ie Prova ou io Júrla
Após a prova, o Comlssárlo Técnlco efectuará toias as verlfcações necessárlas senio que, toias as
lnfracções ieverão ser comunlcaias, por escrlto, ao Dlrector ie Prova que seguidamente as
comunicará ao Júri de Proia
É obrlgatórlo que o Plloto ilsponlblllze os melos necessárlos (ferramentas e mecânlcos) ie forma a
permltr que o motor possa ser iesmontaio, se o Comlssárlo Técnlco ieclilr efectuar qualquer
verlfcação a um componente io motora
Deve ser verlfcaia a obrlgatorleiaie ie utllzação ie óleo bloiegraiável nos motoresa

9.3 Controlo de prova
O controlo ie prova ieve sltuar-se numa zona ionie seja possível vlsuallzar toio o clrcultoa
No controlo ie prova ieverão estar:
O Dlrector ie Prova
Pelo menos um Comlssárlo;
Pelo menos um membro io Júrl;
O Delegaio ia FPMa
O Dlrector ie Prova ieve observar a corrlia e estar em contacto, vla ráilo, com os Comlssárlos e
equlpe ie segurançaa

10 Composição da proia
10.1 Treino liires
Os trelnos llvres poierão ter a iuração máxlma ie 60 mlnutos e mínlma 15 mlnutos
Este períoio poierá ser reiefnlio ievlio a alterações cllmatérlcas, alterações io plano ie água ou
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necessliaies ie enquairamento io horárloa

10.2 Treinos cronometrados
Trelnos cronometraiosOs trelnos cronometraios terão a iuração máxlma ie 45 mlnutosa
O melhor tempo, obtio por caia plloto, será o conslieraio para a grelha ie largaia ia prlmelra
mangaa
É expressamente prolblio efectuar testes e/ou trelnar no clrculto, fora io horárlo estpulaio para o
efelto e sem autorlzação prévla ia Dlrecção ie Prova poienio levar à iesclasslfcação io pllotoa

10.3 Grelha de largada

Para a grelha ie largaia ia prlmelra manga é conslieraio o melhor ios tempos ios trelnos
cronometraios ie caia pllotoa
Para a grelha ie largaia ia segunia manga são conslieraios os resultaios obtios na prlmelra
mangaa
O allnhamento na grelha ieve ser felto tenio em conta que o ietentor ia pole-poslton ieverá ter o
máxlmo ie vantagem na chegaia à 1ª bola ie roniagema
No caso ie não ser possível efectuar trelnos cronometraios, a grelha ie partia será orienaia pela
classlfcação io campeonato.

10.4 Largadas
Poierão ser aioptaias, pela Dlrecção ie Prova, iuas formas ie largaia:
Largaia paraia
Largaia lançaia
Largaia paraia, com os barcos lmoblllzaios, com palnéls ie lnilcação ie tempo para a largaia e com
semáforo que utllzará somente a luz vermelhaa Inlcla-se a prova quanio se apagam as luzes
vermelhasa
Nas largaias paraias o pontão ie largaia ieve estar lncllnaio cerca 50º em relação à trajectórla ie
largaiaa
O pontão ie largaia ieve ter o comprlmento mínlmo sufclente para que toios os barcos possam
manter uma ilstâncla ie, pelo menos, 75 cm entre sla
O pontão ieve ser estável, mesmo em sltuações em que esteja o número máxlmo ie barcos
permltio, mals iols mecânlcos por barcoa
A ilstâncla entre o pontão ie largaia e a prlmelra roniagem ieve ser, em llnha recta, malor ie 300
metrosa
Os proceilmentos aioptaios para as LARGADAS PARADAS são os segulntes:
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Prlmelramente, será mostraia a banielra verie no pontão ie largaia, para lnilcar ao Dlrector ie
Prova que os Pllotos e barcos estão prontos e poslclonaiosa
Quanio faltar um mlnuto para a largaia é mostraia uma placa com o número “1”
Trlnta segunios antes ie acenier a luz vermelha io semáforo é mostraia uma placa com o número
“30”
No fnal ios trlnta segunios, é llgaio o semáforo com luz vermelhaa
Depols ie 3 a 5 segundos, a luz vermelha é iesllgaia, senio este o slnal para a largaiaa
Toios os pllotos que ponham os motores a trabalhar iurante os últmos 30 segunios e antes ie a luz
vermelha estar acesa, sofrerão uma volta ie penallzação a ieiuzlr no fnal ia mangaa
Os Pllotos que ponham os motores a trabalhar, ou que partam enquanto a luz vermelha estver
llgaia, serão penallzaios com uma volta a deduzir no final da manga.
Após a largaia os pllotos ievem manter as suas poslções relatvas, em llnha recta e até ao fm ia
roniagem ia prlmelra bólaa
Os pllotos que não tenham partio ao ser apagaio o semáforo, são obrlgaios a aguariar no pontão
pela autorlzação io Dlrector ie Prova para poierem arrancara Após o que segulrão o trajecto normal
ie corrliaa
Lançada, em que os barcos estão em movlmento, orienaios pela grelha ie largaia, aos quals será
prlmelramente mostraia a banielra vermelha e posterlormente a banielra verie, lnlclanio-se a
provaa
Toias as largaias serão, sempre que possível, reglstaias em víieoa
O Dlrector ie Prova poie, mesmo iepols ie lnlclaios os proceilmentos para a largaia, lnterrompêla, mas só em caso ie força malor, ou se tver slio cometio algum erro nos proceilmentos ie
largaia ou por questões ie segurançaa
Após o slnal ie largaia, toios os Pllotos ilsporão ie clnco mlnutos para entrar em prova, após a qual,
não será permltia a sua partclpação na referlia mangaa
Após o slnal ie largaia ter slio iaio é expressamente prolblia a presença ie outras embarcações no
clrculto, que não as ios pllotos a competr e as embarcações ie segurançaa
Nenhum barco poierá lnlclar a corrlia após o prlmelro ter termlnaio a mesmaa

10.5 Proias
As provas io Campeonato Naclonal poierão ter três formatos:
1 – Prova com iuas mangas
2 – Duas provas com uma manga caia
3 – Prova com uma manga
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A iuração ias provas io Campeonato Naclonal ie Motonáutca será ie:
Prova com iuas mangas:
- Duas mangas com a iuração máxlma ie 15 mlnutos para as classes F4 e T-850
- Duas mangas com a iuração máxlma ie 12 mlnutos para a classe PR750
Duas provas com uma manga caia:
- Uma manga com a iuração máxlma ie 15 mlnutos para as classes F4 e T-850
- Uma manga com a iuração máxlma ie 12 mlnutos para a classe PR750
Prova com uma manga:
- Uma manga com a iuração máxlma ie 25 mlnutos para as classes F4 e T-850
- Uma manga com a iuração máxlma ie 20 mlnutos para a classe PR750
NOTA No caso das classes correrem juntas, efectuar-se-ão mangas de 15 minutos.

10.6 Mangas
O tempo ie prova será convertio em número ie voltas calculaio pelo tempo ios trelnos io plloto
mals ráplioa
O número ie voltas por manga poierá ser alteraio por lnilcação io Dlrector ie Prova, antes io
lníclo ia mangaa
O lntervalo mínlmo entre caia manga, ia mesma classe será ie 60 mlnutosa Reserva-se, no entanto,
o ilrelto ao Dlrector ie Prova para illatar ou encurtar este tempo, mas só em caso ie força malor e
prevlamente comunlcaio aos pllotosa
Durante uma corrlia ou manga, os pllotos ou as suas embarcações não poierão receber qualquer
asslstêncla técnlca ou qualquer outro tpo ie ajuia exterlor, sob pena ie lmeilata iesclasslfcação
ia corrliaa Qualquer tpo ie excepção a esta regra, só poierá ser ieclilia pelo Dlrector ie Prova,
que se baseará para tal em razões que tenha a ver excluslvamente com segurançaa
Desie que uma classe conte, à largaia ie uma manga, com um mínlmo ie clnco concorrentes,
poierá correr separaia, lniepeniente ie outras classesa Se esse número não se concretzar,
allnhará com a classe ia mesma categorla (Catamaran com Catamaran, etca) lmeilatamente
superlora
Sempre que na segunia manga não se verlfque um mínlmo ie 4 pllotos, esta não se reallzaráa
A Organlzação poierá agrupar as classes para melhorar o espectáculo, iesie que não prejuilque o
rltmo e a segurança ia provaa
Quanio não houver concorrentes sufclentes na mesma classe, nos termos ios aclma iescrltos, os
Pllotos concorrentes poierão allnhar com outra classea
Cabe ao Dlrector ie Prova tomar a ieclsão mals convenlente, em função ia prova e io número ie
Pllotos presentesa
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10.7 Interrupções da proia
A corrlia só poierá ser lnterromplia pelo Dlrector ie Prova, e só poiem exlstr iuas largaiasa
A slnallzação para a lnterrupção ie corrlia faz-se através ia exlblção ia banielra vermelha pelo
ilrector ie prova no controlo ie corrlia e após o qual toias as embarcações ie segurança ieverão
segulr o mesmo proceilmento, mostranio-a em toio o clrcultoa
Os pllotos que levarem à lnterrupção ia corrlia não serão autorlzaios a lntegrar o re-starta
Os pllotos que levarem à lnterrupção ia corrlia não poierão allnhar no re-start, a não ser que
façam um protestoa Para que não haja nenhum atraso na corrlia, o protesto a apresentar pelo
plloto poierá ser, em prlmelra lnstâncla verbal, mas só será conslieraio vállio caso seja
formallzaio por escrlto no fm ia mangaa Asslm, o plloto que proteste verbalmente a sua
iesclasslfcação poierá ser autorlzaio a partclpar, cabenio esta ieclsão excluslvamente ao
ilrector ie provaa
Qualquer penallzação que ocorra iurante uma manga é conslieraia no re-starta
Será iaia uma nova largaia após ter slio retraia uma volta por caia lnterrupção, e as voltas por
percorrer ievem ser no mínlmo 20% io total ie voltas estabeleclias para a prova
Se uma manga for lnterromplia, antes ie se completarem 70% ias voltas estabeleclias, haverá
lugar a uma nova largaia, e os pontos são atrlbuíios na totalliaiea
Quanio uma manga é lnterromplia pela 2aª vez, não haverá lugar a nova largaia, a não ser que se
trate ia últma mangaa Neste caso ieverá haver um segunio re-start unlcamente se a corrlia for
lnterromplia antes ie serem cumprlias 35% ias voltasa
Asslm, os pontos serão atrlbuíios ie segulnte forma:
Até 35% ias voltas estabeleclias 50% ios pontosa
Mals ie 35% ias voltas estabeleclias: Totalliaie ios pontosa
A oriem ie largaia é felta ie acorio com as poslções ios pllotos, na volta anterlor à lnterrupção,
e a últma volta é para iescartara Asslm, o número ie voltas vállias é a totalliaie completa até à
volta anterlor à lnterrupçãoa
Os pllotos poiem partclpar numa nova largaia, mesmo não tenio partclpaio nas largaias
anterlores, ocupanio a últma poslção na grelha ie partia
Os pllotos em competção ievem ieslocar-se lmeilatamente para o local ie largaia, sem ajuia
externa ou reabasteclmentoa
O número ie voltas ia largaia lnlclal e ie toias as novas largaias são somaias, para apurar as
poslções fnals na provaa
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Na nova largaia o reabasteclmento não é permltio, salvo lnilcação específca em contrárlo pelo
Dlrector ie Provaa
Num re-start, um barco que necesslte ie ser reparaio, poie fazê-lo, no entanto tem ie estar
pronto a allnhar na sua poslção no pontão quanio o comlssárlo ie pontão ier lnilcação para tala
Caso contrárlo ocupará o últmo lugar ia grelhaa Se a reparação só termlnar após o lníclo ia nova
largaia, só poierá salr io pontão meilante oriens io ilrector ie prova e segunio as regras
estpulaias para uma largaia convenclonala

10.8 Chegadas
Uma chegaia é asslnalaia pelo agltar ia banielra ie xairez ao prlmelro classlfcaio no controlo
ie corrliaa
Depols ie mostraia a banielra ie xairez a toios os Pllotos, estes ieverão abanionar o clrculto,
excepto no caso io prlmelro classlfcaio ie caia classe que ieverá efectuar a volta ie
consagraçãoa
Um plloto que tenha termlnaio a corrlia não poie, em clrcunstâncla alguma, lnverter ou cruzar o
clrcultoa Se o fzer será iesclasslfcaio ia manga e não obterá pontosa
Toios os concorrentes ilspõem ie três mlnutos para conclulr a prova, contaios a partr io
momento em que é mostraia a banielra ie xairez ao venceiora
Só poierão ser classlfcaios os concorrentes que cruzarem a llnha ie chegaia após o venceior e
tenham completaio 75% ias voltas iaias pelo prlmelro classlfcaioa
Desie o fnal ia últma manga até à entraia em Parque Fechaio, caia Plloto ilspõe io prazo
máxlmo ie trlnta mlnutos para apresentar o seu conjunto, nesse mesmo Parquea O não
cumprlmento iesta regra lmpllca iesclasslfcação ia Prova, salvo lnilcações em contrárlo iaias
pelos Comlssárlos ou pelo Dlrector ie Provaa
Os Pllotos, iesie que ievliamente acompanhaios por um Comlssárlo ie Parque, apenas estão
autorlzaios a iesmontar o héllce e a iesllgar a baterla, ientro io Parque Fechaioa
Os Pllotos classlfcaios nos três prlmelros lugares, só poierão abanionar o Parque Fechaio uma
hora após a afxação ios resultaios fnals e/ ou iepols ie autorlzaios pelo Comlssárlo ie Parque ou
pelo Dlrector ie Provaa

10.9 Classificações
O venceior será aquele que percorrer a ilstâncla iefnlia no menor espaço ie tempoa
Os pllotos serão classlfcaios tenio em conta o número ie voltas completaias e o tempo
iecorrlioa Asslm, e aqueles que têm o mesmo número ie voltas, serão iepols orienaios pelo
menor tempo ie corrliaa
A classlfcação ofclosa ieverá ser afxaia após o termo ie caia prova, com a lnilcação ia hora e
asslnaia pelo Dlrector ie Prova e pelo responsável pela Cronometragema Esta classlfcação passará a
ser ofclal 1 hora após a sua afxação lnlclal iesie que neste espaço ie tempo não tenha slio
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apresentaio nenhum Protestoa

10.10 Sistema de pontuação
A pontuação a atrlbulr por manga, aos concorrentes io Campeonato Naclonal, serão as
estabeleclias ie acorio com o arta 318a01 io Regulamento ia UaIaMa, ou seja:
1 – 400 pts

6 – 95 pts

11 – 22 pts

16 – 5 pts

2 – 300 pts

7 – 71 pts

12 – 17 pts

17 – 4 pts

3 – 225 pts

8 - 53 pts

13 – 13 pts

18 – 3 pts

4 – 169 pts

9 - 40 pts

14 - 9 pts

19 - 2 pts

5 – 127 pt

10 –30 pts

15 - 7 pts

20 - 1 pts

Para se encontrar o venceior ie caia classe, na prova, faz-se o somatórlo ios pontos obtios em
toias as mangasa
Para que sejam atrlbuíios pontos, um plloto ieverá completar 75% ias voltas io venceior ia
corrlia (arreioniamento para clma) e ter cruzaio a meta após ter slio mostraia a banielra ie
xairez ao venceiora
Em corrlias ie manga únlca, as embarcações que tenham completaio pelo menos 75% ia corrlia,
mas não tenham cruzaio a llnha ie meta serão classlfcaios logo iepols iaqueles que tenham o
mesmo número ie voltas e cruzaio a meta após o venceiora
No caso ie, por qualquer motvo, não se reallzar uma ias mangas, a classlfcação fnal ia prova será
a ia manga reallzaia, e atrlbuíia a respectva pontuação por lntelroa
Em caso ie lnterrupção ie uma manga que não permlta o reatamento, a classlfcação ia mesma
será iefnlia pelas voltas reallzaias, mas com a atrlbulção ios pontos segunio as percentagens
referlias em 3a5a4a7a
Para evltar iupla penallzação, um plloto que tenha slio penallzaio em número ie voltas não
poierá ser slmultaneamente penallzaio em tempoa Asslm, fca à frente iaquele que tem o mesmo
número ie voltas, lniepenientemente io seu tempoa
É permltio que um plloto utllze mals que uma embarcação na mesma classe senio que, a
embarcação utllzaia nos trelnos cronometraios será a que ieverá ser utllzaia nas mangas a
efectuar nesse eventoa
Se um plloto trocar ie embarcação entre os trelnos cronometraios e a prlmelra manga, ser-lhe-á
permltio allnhar arrancar io últmo lugar ia grelha ie partiaa
Se uma embarcação for partlhaia por mals que um plloto, serão atrlbuíias as pontuações que caia
plloto conqulstou, em caia manga, lnilvliualmente

10.11 Desempate
No caso ie os Pllotos obterem o mesmo número ie pontos numa prova, serão iesempataios ie
acorio com o segulnte crltérlo:
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Vence o que tver felto o melhor tempo, em qualquer uma ias Mangasa
Apenas mangas completas poierão ser usaias para o iesempate aclma iescrlto
Se se mantver o empate, vence o que tver felto o melhor tempo, na últma mangaa
Em caso ie empate ie um plloto que partlhou uma embarcação com outro que não partlhou a sua
embarcação este últmo será sempre o benefclaio

10.12 PrTmios de classificação
Poierão ser atrlbuíios Prémlos ie Classlfcação (Travel-Money) aos 3 prlmelros Classlfcaios na
Prova:
O valor atrlbuíio para os Prémlos ie classlfcação é varlável pols fcará iepeniente ios valores ias
lnscrlções – 3.1

10.13 Protestos
Os Protestos ieverão ser ilrlglios, ao Júrl ia Prova, por escrlto, ientro io tempo máxlmo ie 60
mlnutos após a afxação ia classlfcação ofclosa, e meilante o pagamento iuma taxa ie 100,00€
(cem euros)a Os protestos ieverão ser entregues em conjunto com o pagamento io Protesto, no
Secretarlaio ia Provaa
Se, se verlfcar que o Protesto tnha razão ie exlstr, o valor é ievolvlio ao Plloto que protestoua
Se a sltuação for a contrárla à anterlor, o valor reverte a favor ia FaPaMa
Se o Protesto for relaclonaio com motores, o valor a ser entregue como iepóslto, à FaPaMa, será
acresclio, ieslgnaiamente, ie 200,00€ (iuzentos euros) + 100,00€ (cem euros)a Depols io motor
ser verlfcaio, avallam-se os custos io trabalho necessárlo para a montagem io motora
Se os custos forem lnferlores ao valor ieposltaio, a ilferença será ievolvlia ao Plloto que
protestoua
O valor (200,00€) será entregue ao Plloto protestaio, no caso ie se verlfcar que não exlsta
nenhuma lnfracção ao regulamentoa
O valor (200,00€ + 100,00€) será ievolvlio ao Plloto que protestou, caso se verlfque a exlstêncla
ia lnfracção lnilcaia no Protestoa Neste caso, o pagamento ie 100,00€ io Protesto será
suportaio pelo Plloto protestaio, bem como os custos ie iesmontagem e montagem io motor
em causaa Este plloto também será sanclonaio com as penallzações prevlstas nos regulamentos
para as lnfracções ietectaiasa
Compete sempre ao Plloto protestaio, ou ao seu mecânlco, a iesmontagem e montagem io
motor em causaa
Para os casos omlssos neste Regulamento, apllcar-se-á o estabeleclio io Regulamento ia UaIaMa em
vlgora
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10.14 Recursos
Um plloto só poie apresentar recurso se anterlormente tver apresentaio um protestoa
Os pllotos poierão recorrer ia ieclsão ie um protesto através ie um recurso à FaPaMaa
Das iellberações io júrl cabe recurso para os Concelhos Técnlcos, ie Dlsclpllna e Jurlsilclonal ia
Feieração Portuguesa ie Motonáutca, que ieverá ser entregue nos clnco ilas útels segulntes, por
escrlto, funiamentaia e em quairupllcaio, com pagamento ia taxa ie 250,00 € (Duzentos
clnquenta euros)a

10.15 Coimas
Inutllzar uma bóla lmpllca o pagamento io valor ie 400,00€ (quatrocentos euros)a
Danlfcar uma bóla lmpllca o pagamento ie 100€, acresclio ie 75,00€, se o lastro que segurava a
bóla não for recuperaioa

10.16 Cerimónia de entrega de PrTmios
A cerlmónla ie entrega ie prémlos será reallzaia lmeilatamente a segulr à afxação ia
classlfcação ofclosaa
A presença ios pllotos é obrlgatórlaa Caso não compareçam à cerlmónla ie entrega ie prémlos, os
pllotos não receberão o troféu corresponiente à sua classlfcação nem o respectvo travel-moneya
Os pllotos ieverão apresentar-se para a cerlmónla ie entrega ie prémlos ievliamente equlpaios
com os seus fatos ie competção e capacetes

11 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A organlzação e as entiaies Patroclnaioras, Dlrlgentes e Colaboraiores expressamente ieclaram
que iecllnam toia e qualquer responsabllliaie pelas consequênclas que, ilrecta ou
lnilrectamente, aivenham para concorrentes ou tercelros, em resultaio ie aclientes ocorrlios
iurante as provas ou trelnos, ao abrlgo ieste Regulamentoa
Ao partclparem numa prova, os pllotos ieclaram expressamente aceltar a cláusula anterlor, os
concorrentes comprometem-se a não recorrer à jurlsilção ios Trlbunals Clvls para qualquer lltglo
surglio no iecorrer ias provas, reconhecenio ao Jurl ie Prova e aos Órgãos ie recurso ia FaPaMa,
pleno poier para o resolvera
Para as provas com formatos específicos não descritos neste regulamento e /ou no
regulamento da UIM, será elaborado um regulamento específico a ser incluído no
programa da prova
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A FPM reserva-se o direito de proceder a alterações a este regulamento, para o bom
desenrolar das provas, que serão devidamente assinaladas no programa da prova e
anunciadas na reunião de pilotos.

11.1 INSCRIÇÕES / LICENÇA DESPORTIVA
Toios os iocumentos lnerentes à obtenção ia Llcença Desportva e à Inscrlção no
Campeonato Naclonal, ieverão ser envlaios para a FaPaMa 15 ilas antes ia prlmelra
prova io Campeonato Naclonal, conforme Caleniárlo Ofclal ia Feieraçãoa
Os impressos poderão ser solicitados à FPM ou retirados do site www.fpmotonautica.org.

Envlar:
Fotocopla io BaIa / CaCa
Fotografa actuallzaia
Exame Méilco Desportvo em moielo próprlo io IPDJa ATENÇÃO: com a publlcação io
Despacho 11318/2009 na 2ª Sérle io Dlárlo ia Repúbllca, nº89, ie 8 ie Malo ie 2009, torna-se
obrlgatórlo que a renovação io atestaio méilco io plloto se reallze no mês ie anlversárlo io
mesmoa Asslm, toios os pllotos cuja iata io anlversárlo seja posterlor ao lníclo io
Campeonato Naclonal ieverão revalliá-lo para o lníclo, e posterlormente, ieverá revalliá-lo no
mês io seu anlversárloa
Termo ie responsabllliaie no caso io plloto não aierlr ao seguro ie Aclientes Pessoals
Facultatvo
Cheque passaio à FPM, ou transferêncla bancárla, corresponiente ao somatórlo ios valores,
consoante tabela em vlgor p/ o Campeonato (ver Tabela)a
Tipo de licença

Valor

Licença Desportiva Seniore/ou Inscrição no Campeonato Naciona

50,00€

Licença Desportiva, válida por 1 prova

25,00€

Seguro Desp. (Acid. Pessoais – obrigatório)

30,00€

Seguro Desp. (Acid. Pessoais – facultativo)

15,00€

Seguro Responsabilidade Civil (obrigatório)

90,00€

Livrete

25,00€

Renovação de Livrete

10,00€

Revlsto e alteraio em Dlreção a 7 Janelro 2019
O Vlce-Presliente para as Actvliaies Desportvas – Jorge Sllva
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CONTACTO DA FEDERAÇÃO
Presliente:
Vlce-Presliente ias

presliente@fpmotonautcaaorg
vpaiesportvo@fpmotonautcaaorg

Paulo Ferrelra
Jorge Sllva

Atvliaies Desportvas
Vlce-Presliente ias
Atvliaies Aimlnlstratva

fpm@fpmotonautcaaorg

Antónlo Tunes

Feieração Portuguesa ie Motonáutca - UPD
Ava Infante Da Henrlque, Muralha Nova S/N
1900 – 264 Llsboa
Telefone: 218 871 990
Fax: 218 872 000
E-mail: fpm@fpmotonautica.org
Internet: www.fpmotonautica.org
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FICHA INSCRIÇÃO 2019
CAMPEONATO NACIONAL POWERBOAT

Apelido:
Nº. Corrida:
Nome:
CC nº.
Data nascimento:
Natural de:
Morada:
Localidade:
CP:
NIF:
Tel.:
E-mail:
@
Grupo Sanguíneo:
Clube/Associação:
Campeonato:
Categoria :
Classe:
Licença nº.:
Declaro ter tomado conhecimento do Regulamento Oficial da Federação Portuguesa de
Motonáutica, assim como da UIM para a época 2019.
Data:

/

/
(Assinatura)

Os pilotos com menos de 18 anos necessitam de uma autorização assinada pelos pais ou tutor
responsável.

Federação Portuguesa de Motonáutica - UPD
Av. Infante D. Henrique, Muralha Nova S/N
1900 – 264 Lisboa
e-mail: fpm@fpmotonautica.org
Site:www.fpmotonautica.org

Tel: 218 871 990

Fax: 218 872 000

