
ANTEPROGRAMA

COPA IBERICA 

 CAMPEONATO
NACIONAL

THE INTERNATIONAL ORDINARY RACE

 CIRCUITO E ENDURANCE

31 Julho – 01 Agosto -  2021

Portugal – Almada / Trafaria / Cova do Vapôr  -    38°39'50"N   9°15'21"W 

ORGANIZAÇÃO

Federação Portuguesa de Motonaútica
Real Federación Española de Motonautica 

COLABORAÇÃO:

Município de Almada
Junta Freguesia da Trafaria

A Federaçaão Portuguesa de Motonaáutica,  Real Federacioá n Espanã ola de Motonautica, regem pelos
regulamentos 2021, e organizam a primeira prova pontuaável da Copa Ibérica , nas modalidades
CIRCUITO e ENDURANCE nos proá ximos dias 31 Julho e 01 Agosto 2021.

INSCRIÇÕES:

Para realizar a preá  inscriçaão nesta prova, deveraão enviar para: 
Federaçaão Portuguesa de Motonaáutica
Correio electroá nico: fpm@fpmotonautica.org

O  custo  da  inscriçaão  seraá  de  50€  por  piloto,  independentemente  das  categorias  em  que  vai
participar. O pagamento seraá  feito no secretariado na altura da confirmaçaão da inscriçaão.  

A preá  inscriçaão deveraá  chegar antes do dia  22 Julho até às 12h.  Se no dia 22 de Julho naão se
alcançar o nuá mero minimo de 5 participantes em algumas categorias, excepto Junior e Sport, seraão
anuladas essas categorias. A organizaçaão comunicaraá  por correo electroá nico assim como na paágina
do facebook.

Qualquer ausencia naão justificada depois de ter terminado o prazo para a preá  inscriçaão, naão seraá  
recusada a sua inscriçaão, mas com um agravamento 50%. 

Os iniciados e amadores estaão isentos da taxa inscriçaão, pagando apenas o seguro acidentes pessoal (40€)

mailto:fpm@fpmotonautica.org


CIRCUITO
Jet Ski GP1/2-4T 3 mangas 11’ + 1vuelta
Jet Ski GP3 /2 T 3 mangas 11’ + 1vuelta
Jet Ski GP3 Junior 3 mangas 11’ + 1 vuelta 
Jet Ski GP3 Juvenil                                                             3 mangas   11’ + 1 vuelta
Jet Ski GP2                                                                       3 mangas  11’ + 1 vuelta
Runabout GP1 3 mangas 11’ + 1vuelta
Runabout GP2 3 mangas 11’ + 1vuelta
Runabout GP2 Promocion 3 mangas 11´ + 1vuelta
Runabout GP4 3 mangas 09´ + 1 vuelta
Runabout GP0 3 mangas 09´ + 1vuelta

RALLYJET
Runabout GP1                                                                  2 manga 25’ + 1vuelta
Runabout GP2                                                                  2 manga 25’ + 1vuelta
Runabout  GP1 Atmosfeárico                                                  2 manga  25’ + 1vuelta
Runabout GP2 Promocioán                                                     2 manga  25’ + 1vuelta
Runabout GP4                                                                              2 manga  20’ + 1vuelta
Runabout Sport GP0                                                                 2 manga  20’ + 1vuelta
Runabout Veteranos                                                                 2 manga  20’ + 1vuelta

LIMITE DE IDADE

A idade minima para participar encontra-se nos regulamentos 2021.
Os menores 18 anos teraão que apresentar autorizaçaão dos pais

HORÁRIO

SEXTA FEIRA, 30 de Julho de 2021

17:00 - 20:00  - Verificaçoã es administrativas e teácnicas de todas as modalidades.

SÁBADO, 31 de Julh de 2021

08:00 – 09:00  - Verificaçoã es administrativas e teácnicas de todas as modalidades.

09:15.-Reuniaão pilotos (obrigatoria)

10:30 – Treinos livres e 1.ª manga de todas as categorias

DOMINGO, 01 de Agosto de 2021

08:30 - Reuniaão pilotos 

09:00h - Inicio 2.ª manga 

13:00 - Inicio 3.ª manga 

17:30 - Entrega  de premios  



PREMIOS:

Se entregaraá  trofeáus aos 3 primeiros classificados de cada categoria. 
Naão haveraá  preámios monetaá rios.

OUTROS: 

A organizaçaão naão tem a obrigatoriedade de transportar as motas aá gua dos participantes
nos seus reboques aà  praia.

O  participante  renuncia  fazer  qualquer  reclamaçaão  contra  a  Federaçaão  Portuguesa  de
Motonaáutica, entidades colaboradoras, comisarios ou qualquer outra pessoa da organizaçaão
por danos,  sobre a sua mota de aá gua ou jet, ao piloto ou algum membro da sua equipa. 

Em  caso  de  força  maior,  a  organizaçaão  poderaá  modificar  ou  adaptar  os  regulamentos,
horaá rio ou anular a prova, sem direitos a ideminizaçoã es aos participantes.
Todas as modificaçoã es seraão comunicadas na reuniaão pilotos.
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