
 

 

ELABORADO EM 02-07-2014 

 

REGULAMENTO 

 

Art. 1 - ORGANIZAÇÃO 

1.1 - A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) organiza em 2014 o ‘’Troféu 
Super Buggy’’, a qual se regerá pelo Código Desportivo Internacional (CDI), pelas Prescrições 
Gerais de Automobilismo e Karting (PGAK), pelas Prescrições Especificas Ralicross (PERC), pelos 
Regulamentos Desportivo e Técnico aplicáveis pelo presente Regulamento e por toda e qualquer 
outra regulamentação ou interpretação publicada pela FPAK e anexos a estes. 

1.2 - Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas 
originadas pela sua interpretação, serão analisados e decididos pela FPAK. 
 
Art. 2 - PROVAS PONTUÁVEIS 

2.1 - O número de competições que integram o ‘’Troféu Super Buggy’’ é de 4 (quatro) que se 
realizam integradas nas seguintes provas: 

 
 

Data Prova Organizador 

14 e 15 JUNHO RALICROSS DE CASTELO BRANCO ESC. DE CASTELO BRANCO 

26 e 27 JULHO       RALICROSS DE SEVER DO VOUGA 1 C. A. DE VILA REAL 

13 e 14 SETEMBRO RALICROSS DE SEVER DO VOUGA 2 VOUGA SPORT CLUBE 

11 e 12 OUTUBRO RALICROSS DE LOUSADA 2 C. A. DE LOUSADA 

   

Art. 3 - LICENÇAS 

3.1 - Todos os Condutores e Concorrentes que participem nas provas do “TROFÉU SUPER 
BUGGY” devem ser titulares de licença Nacional C (ou superior), válida, de acordo com o 
estipulado no Regulamento de Emissão de Licenças Desportivas da FPAK. 

3.2 - Poderão ainda participar Condutores com idade igual ou superior a 16 anos e não detentores 
de Carta de Condução, que sejam detentores de Licença Desportiva “Nacional” emitida pela FPAK 
nos termos do Art. 18.3 do Regulamento de Emissão de Licenças Desportivas 2014. A participação 
de tais Condutores nas provas do “TROFÉU SUPER BUGGY” ficará contudo condicionada às 
restrições impostas no Art. 20 do Regulamento de Emissão de Licenças Desportivas 2014. 
3.3 - Nos termos do Regulamento de Emissão de Licenças Desportivas em vigor, e por força da 
Regulamentação Internacional – transcrita para a regulamentação nacional – os menores de 18 
anos não poderão ser detentores de Licença de Concorrente. No caso de dela necessitarem, tal 
licença será emitida em nome de um dos progenitores (ou tutor se for o caso), ficando adstrita 
única e exclusivamente ao respectivo Condutor. 
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3.4 - Em cada prova pontuável para o “TROFÉU SUPER BUGGY”, serão admitidos como 
Concorrentes, os próprios Condutores e / ou os detentores de licenças colectivas. No caso de o 
Concorrente não ser o próprio Condutor, o Concorrente deverá ser obrigatoriamente titular de uma 
Licença Nacional (ou superior) válida para o ano em curso de acordo com o estipulado no 
Regulamento de Emissão de Licenças Desportivas da FPAK. 
3.5 - Todos os elementos que integrem as equipas participantes – Chefes de Equipa e Assistentes 
– que desenvolvam as suas funções no Paddock, nas provas do “TROFÉU SUPER BUGGY”, 
terão obrigatoriamente de ser titulares de Licença Desportiva correspondente, emitida pela FPAK e 
válida para o ano em curso. 
 
Art. 4 - VIATURAS ADMITIDAS 

Serão admitidas a participar no “TROFEU SUPER BUGGY”, única e exclusivamente viaturas de 
acordo com o Art. 279 A do CDI. 

 
Art. 5 - JURISDIÇÃO 

5.1 - Todos os concorrentes ao Troféu, ao entregarem o seu Boletim de Inscrição devidamente 
preenchido, aceitam, sem restrições, ao presente Regulamento. 
5.2 - Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento terão força de lei. 
 
Art. 6 - INSCRIÇÕES NAS PROVAS - TAXA DE INSCRIÇÃO - SEGURO 

6.1 - A inscrição em cada uma das provas pontuáveis para o “TROFEU SUPER BUGGY” é da 
responsabilidade do concorrente, e deverá ser feita pelos interessados junto das entidades 
organizadoras das diferentes competições, nos prazos estipulados nos respectivos regulamentos 
particulares. Nesta inscrição deverá constar obrigatoriamente a menção: 

 
“Concorrente do “TROFEU SUPER BUGGY ” 
 

Art. 7 - PONTUAÇÕES - CLASSIFICAÇÕES 

7.1 - No final de cada corrida, cada Condutor obterá os seguintes pontos para o “TROFEU SUPER 
BUGGY”, 

Em cada uma das provas definidas no Art. 2.1 e segundo a classificação final de cada uma das 
corridas de qualificação, os participantes obterão os seguintes pontos para o Troféu: 

 

CORRIDAS DE QUALIFICAÇÃO 1 / 2 / 3 

1º 10 Pontos 

2º 8 Pontos 

3º 6 Pontos 

4º 5 Pontos 

5º 4 Pontos 

6º 3 Pontos 

7º 2 Pontos 

8º 1 Ponto 

Nota: Todos os restantes concorrentes classificados a partir do 9º lugar (inclusive) obterão 
igualmente 1 (um) ponto. 



 

7.2 - Em cada uma das provas definidas no Art. 2.1 e segundo a classificação da corrida final, os 
participantes obterão os seguintes pontos para o Troféu: 

 

CORRIDA FINAL 

1º 25 Pontos 9º 8 Pontos 

2º 18 Pontos 10º 7 Pontos 

3º 15 Pontos 11º 6 Pontos 

4º 13 Pontos 12º 5 Pontos 

5º 12 Pontos 13º 4 Pontos 

6º 11 Pontos 14º 3 Pontos 

7º 10 Pontos 15º 2 Pontos 

8º 9 Pontos 16º 1 Ponto 

 

Art. 8 - CLASSIFICAÇÃO NO TROFÉU 

8.1 - Para efeitos de pontuação final no “TROFEU SUPER BUGGY”, serão consideradas em 
relação a cada Condutor, as suas 3 melhores pontuações. 

8.2 - Será declarado vencedor do “TROFEU SUPER BUGGY”, o concorrente que tenha obtido o 
maior número de pontos, de acordo com o Art. 9 do presente Regulamento. 
8.3 - No caso de dois ou mais concorrentes terminarem o Troféu com idêntico número de pontos, 
serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios, pela ordem indicada, até se desfazer o 
empate: 
a) A maior pontuação no somatório de todas as provas que se tenham realizado; 

b) O maior número de primeiros lugares, considerada a totalidade das provas pontuáveis para o 
Troféu, de segundos lugares, e assim sucessivamente até se desfazer a igualdade. 
8.4 - Apenas as duas melhores pontuações obtidas por cada condutor de entre as três 
corridas de qualificação de cada prova, serão consideradas para efeitos de pontuação no 
Campeonato 2014.    Incluído em 02/07/2014 

 
Art. 9 - PRÉMIOS 

9.1 - No final de cada prova do “TROFEU SUPER BUGGY, terá lugar a realização de um Pódio. 

9.2 - Serão os seguintes os Troféus a entregar na cerimónia do Pódio, devendo ser respeitada a 
ordem crescente (3º, 2º e 1º) da classificação para a entrega dos mesmos. Aos três primeiros 
classificados da Classificação Geral Absoluta. 
9.3 - No final do troféu serão atribuídos prémios a todos os classificados no respectivo troféu, em 
cerimónia a decorrer em local e dia a designar. 
9.4 - Os prémios só serão entregues aos Condutores que se apresentem pessoalmente nas 
respectivas cerimónias de distribuição nos termos do Art. 33 das PGAK. Os premiados que não 
estejam presentes nestas cerimónias, perderão o direito aos prémios que lhe estiverem destinados, 
sem que, por isso, se verifique qualquer alteração, quer na classificação, quer nos prémios 
destinados aos restantes concorrentes. 
 
Art. 10 - RECLAMAÇÕES 
Quaisquer reclamações ou apelos devem ser apresentados nos termos definidos no CDI, bem 
como nos Art. 23, 24, 25 e 26 das PGAK. 
 



 

ANEXO I - REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 
 
Art. 11 - CONDIÇÕES GERAIS  

11.1 - É da responsabilidade dos Concorrentes assegurar que as pessoas abrangidas pela sua 
inscrição respeitem todas as disposições do CDI, assim como de todos os Regulamentos 
aplicáveis 
11.2 - Se um detentor de Licença de Concorrente Colectiva estiver impossibilitado de estar 
presente na Prova, deve designar por escrito (em papel timbrado do detentor da respectiva licença 
de Concorrente) e devidamente assinado e carimbado, o seu representante oficial nessa prova.  
11.3 - O representante designado pelo Concorrente “moral” deverá exibir, sempre que lhe seja 
requerido pelos Comissários Desportivos (CD), documento que certifique a sua qualidade legal 
como representante efectivo do titular da Licença de Concorrente Colectiva.  
11.4 - A responsabilidade de um Condutor ou de qualquer outra pessoa da equipa encarregada de 
assegurar que todas as disposições sejam respeitadas durante o decorrer da Prova, é ao mesmo 
tempo individual e solidária com a do Concorrente pelo respeito do conjunto de disposições do CDI 
e da regulamentação FPAK (ou FIA, quando aplicáveis) em vigor.  
11.5 - No caso de o Concorrente não se encontrar a bordo da viatura, todas as suas obrigações e 
responsabilidades, incumbirão na sua totalidade, ao 1º Condutor designado no Boletim de 
Inscrição, quando este tiver idade igual ou superior a 18 anos.  
Quando a idade do Condutor for inferior a 18 anos essa responsabilidade incumbe exclusivamente 
ao Concorrente designado no Boletim de Inscrição.  
11.6 - Durante o tempo que um Condutor (mesmo para aquele que tiver idade inferior a 18 anos) se 
encontrar em pista, a sua representação perante a Direcção da Prova e os CD será 
cumulativamente assumida pelo seu Chefe de Equipa (obrigatoriamente licenciado pela FPAK) 
designado durante as Verificações Administrativas.  
11.7 - Os Concorrentes, durante o desenrolar da prova, devem assegurar-se de que as viaturas por 
si inscritas cumprem as condições de conformidade técnica e de segurança regularmente 
previstas. 
 
Art. 12 - VERIFICAÇÕES  

12.1 - Administrativas  

12.1.1 - Em cada evento, haverá lugar a uma Verificação Administrativa incidindo sobre a 
documentação do Concorrente, do Condutor, Chefe de Equipa, Equipa / Assistentes, validade das 
Licenças Desportivas.  
12.2 - Técnicas  
As verificações técnicas iniciais terão o seu início após as Verificações Administrativas e serão 
efectuadas no local indicado em cada Regulamento Particular da prova em questão.  
 
Art. 13 - FÓRMULA DA PROVA 
De acordo com o Regulamento Particular da Prova, seus Anexos e Aditamentos. 
 
Art. 14 - GRELHA DE PARTIDA 
De acordo com o Regulamento Particular da Prova, seus Anexos e Aditamentos. 
 
Art. 15 - PROCEDIMENTO DE PARTIDA  
De acordo com o Regulamento Particular da Prova, seus Anexos e Aditamentos. 
 
Art. 16 - CORRIDAS 
De acordo com o Regulamento Particular da Prova, seus Anexos e Aditamentos. 
 
Art. 17 - PARQUE FECHADO  

17.1 - Só os Oficiais de Prova encarregados dos controles técnicos podem entrar no Parque 
Fechado. Nenhuma intervenção de qualquer natureza poderá ser efectuada sem a autorização 
desses Oficiais. 



 
17.2 - Quando o Parque Fechado estiver em utilização, o regulamento do Parque Fechado aplica-
se a toda a zona compreendida entre a linha de chegada e a entrada do Parque Fechado.  
17.3 - O Parque Fechado será suficientemente grande e protegido a fim de assegurar que pessoa 
alguma não autorizada a ele possa ter acesso. 
 
Art. 18 - ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO  
Qualquer modificação ao presente regulamento será introduzida no texto regulamentar em 
caracteres destacados a “bold” e no topo do texto surgirá a menção 

 

ACTUALIZADO EM (data)  

 

A validade de tais alterações terá efeitos imediatos a partir da data constante nessa referência e da 
sua consequente publicação no site da FPAK – www.fpak.pt 

 
 

 

 

http://www.fpak.pt/

