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Artigo 1.º - ORGANIZAÇÃO 
A Federação Portuguesa Automobilismo e Karting (FPAK) e o Promotor Oficial do CISET 4x4, organiza 
em 2018 uma manifestação desportiva reservada, denominada CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME 
TRIAL 4X4 / 2018 (CISET4x4/2018) a qual se regerá pelas Prescrições Gerais de Automobilismo e 
Karting 2018, pelo presente Regulamento Desportivo, Regulamento Técnico do CHALLENGE IBÉRICO 
SUPER EXTREME TRIAL 4X4 2018 e os seus anexos.   
1.1. Englobados no CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4, serão disputados as seguintes 
provas:  

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME Trial 4x4 – EQUIPA 
 CLASSE SUPER -
PROTO + 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME Trial 4x4 – EQUIPA CLASSE SUPER-PROT0 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME  Trial 4x4 – EQUIPA Classe Proto  

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME  Trial 4x4  -EQUIPAS  Classe Promoção  

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 -EQUIPAS CLASSE FUN 

CHALLENGE Portugal Promoção Trial 4x4 SSV – Equipas  Classe SSV  

 

1.2. Cada um dos series que compõem o “ CHALLENGE” só terá efetividade desde que se realizem, no 
mínimo 5 das provas  

Artigo 2.º - CALENDÁRIO 
As competições que contam para o CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 são as que constam do 
quadro seguinte de acordo com o Calendário Desportivo Nacional:  

PROVA  ORGANIZADOR 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4- CORUCHE 
Escudeira de Castelo 

Branco 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 SANTIAGO DA GUARDA.- 
ANSIÃO  

Promotor Oficial/Clube 
local 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 SANFINS DO DOURO - ALIJO 
Promotor Oficial/Clube 

local 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 COUÇO ( CORUCHE) 
Promotor Oficial/Clube 

local 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 SÃO VICENTE (MADEIRA) 
Promotor Oficial/Clube 

local 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 VALPAÇOS 
Promotor Oficial/Clube 

local 

CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 MÁLAGA 
Promotor Oficial/Clube 

local 

 

Artigo 3.º - CHALLENGES IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4x4 
Definição do CHALLENGE Ibérico Super Extreme Trial 4x4/2018  
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3.1. Para o: CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 – EQUIPAS- CLASSE FUN: Todas as 
provas mencionadas no Artigo 2º, serão pontuáveis segundo os termos definidos nos Artigos 6º, 10º 
e 11º do presente regulamento.  
3.2. - Para o: CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 – EQUIPAS – CLASSE SSV: Todas as 
provas mencionadas no Artigo 2º, serão pontuáveis segundo os termos definidos nos Artigos 6º, 10º 
e 11º do presente regulamento.  
3.3. - Para o: CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 – EQUIPAS – CLASSE PROMOÇÃO: 
Todas as provas mencionadas no Artigo 2º, serão pontuáveis segundo os termos definidos nos 
Artigos 6º, 10º e 11º do presente regulamento.  
3.4.- Para o: CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 – EQUIPAS – CLASSE PROTO: Todas as 
provas mencionadas no Artigo 2º, serão pontuáveis segundo os termos definidos nos Artigos 6º, 10º 
e 11º do presente regulamento.  
3.5. - Para o: CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 – EQUIPAS – CLASSE SUPER PROTO: 
Todas as provas mencionadas no Artigo 2º, serão pontuáveis segundo os termos definidos nos 
Artigos 6º, 10º e 11º do presente regulamento. 
 3.6.- Para o: CHALLENGE IBERICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4 – EQUIPAS – CLASSE SUPER PROTO 
MAIS: Todas as provas mencionadas no Artigo 2º, serão pontuáveis segundo os termos definidos nos 
Artigos 6º, 10º e 11º do presente regulamento 
 

Artigo 4.º - AUTOMÓVEIS INSCRITOS 
Os “Challenges” são reservados a Condutores e Navegadores cujos automóveis estejam em 
conformidade com o Regulamento Técnico do CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4/2018.  

 

Artigo 5.º - CONCORRENTES, CONDUTORES E NAVEGADORES 
Serão admitidos a esta competição, exclusivamente, os Concorrentes, Condutores e Navegadores 
detentores de Licença Desportiva da FPAK, válidas à data da prova e de grau mínimo Nacional F Trial 
4x4 (Concorrente / Condutor) e Navegador F Trial 4X4 (Navegador).  
 

ARTIGO 6.º - INSCRIÇÕES 
6.1 – Os participantes deverão fazer a sua inscrição nas provas do CHALLENGE IBÉRICO SUPER 
EXTREME TRIAL 4X4 através do preenchimento de um formulário eletrónico, disponível no site oficial 
do troféu em www.extremetrial4x4.com, preenchendo o mesmo de forma correta com todos os 
dados que lhe são exigidos. Formulários que não estejam corretamente preenchidos serão recusados. 
6.2 - Só poderão ser aceites inscrições no CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4/2018, 
desde que o respetivo Concorrente ou Condutor sejam já detentores de Licença Desportiva válida.  
6.3 – É da responsabilidade do participante identificar qual a classe em que deseja participar. 
6.4 – As inscrições são feitas prova a prova, e pode o concorrente participar em classes diferentes em 
cada uma das provas, sendo classificado na classe (s) em que participa. 
6.5 – É da responsabilidade do participante enviar ou entregar ao promotor um atestado médico 
relativo á boa condição física do piloto e do navegador. Pode ser substituído pela assinatura de um 
termo de responsabilidade assinado pelo elemento em causa. 
6.6 – A validação das fichas de inscrição só é feita após o pagamento das taxas de inscrição. 
6.7 – Taxas de inscrição: A participação nas provas que integram o TROFÉU EXTREME TRIAL 4X4 obriga 
ao pagamento de uma taxa de inscrição por cada equipa concorrente, cujo valor será definido no 
REGULAMENTO PARTICULAR de cada uma das provas.  

6.7.1 - Adicionalmente à taxa de inscrição de cada prova é obrigatoriamente cobrado o prémio 
de seguro de Responsabilidade civil de acordo com o Art. 17 das PGAK. 
6.7.2 – Adicionalmente à taxa de inscrição é cobrado o prémio de um seguro de acidentes 
pessoais que cobre o piloto e navegador no valor de 10 euros. 

6.8 – As inscrições terminam às 23h59m da última segunda-feira antes do evento com publicação da 

http://www.extremetrial4x4.com/
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lista de inscritos na quarta-feira antes de cada um dos eventos.  
6.9 – Os concorrentes podem após submeterem uma primeira ficha, podem, caso seja necessário 
efetuar alguma modificação, submeter nova ficha de inscrição com as alterações, desde que ainda 
esteja a decorrer o prazo de inscrições. 
6.10 – Não são permitidas alterações à inscrição após o final do período das inscrições. 
6.11 – As inscrições são sempre provisórias. Pode a Organização e\ou Promotor após consultar o CCD 
desqualificar os participantes e cancelar a inscrição. 
6.12 – Ao enviar a ficha de inscrição, o Concorrente declara conhecer e concordar com o 
Regulamento Técnico do CISET 4x4, com o Regulamento Desportivo do CISET 4x4, e com todos os 
Aditamentos entretanto publicados. 
6.13 – O processo de inscrição fica concluído no dia do evento, com a assinatura por parte do piloto 
de um termo de responsabilidade onde confirma o envio da ficha e declara que todos os dados 
constantes na ficha são verdadeiros. 

 

ARTIGO 7º SEGUROS 
7.1 – De acordo ponto 6.7.1 do Regulamento Desportivo do CISET 4x4, os concorrentes subscrevem 
automaticamente um seguro de responsabilidade civil de acordo com o Art. 17 das PGAK. 
7.2 – A participação nas provas do CHALLENGE EXTREME TRIAL 4X4 obriga à subscrição de um seguro 
de acidentes pessoais para o piloto e para o navegador. 

7.2.1 – O seguro de acidentes pessoal subscrito não cobre quaisquer outras pessoas que 
integrem a equipa participante, pelo que os participantes são aconselhados a subscreverem 
também seguros para os demais membros da equipa junto de qualquer outro mediador ou 
através do promotor do Troféu como medida preventiva. 

7.3 – Em caso de qualquer sinistro, deve o sinistrado contactar o Promotor do Troféu no prazo 
máximo de 24 horas, com todos os elementos referentes ao sinistro para que se possa de imediato 
acionar o seguro. 
 

ARTIGO 8º - COMPOSIÇÃO DOS EVENTOS E SETORES DE 
CLASSIFICAÇÃO 

8.1 – SOBRE AS COMPOSIÇÃO DAS PROVAS 
8.1.1 – Cada prova do Extreme Trial 4x4 será composta por dois setores de classificação, sendo um de 

perícia de condução, e outro de resistência. Poderá, em alguns eventos existir uma prova de 
classificação denominada “Super Especial de Classificação”. 

8.1.2 – Antes de cada prova haverá lugar às verificações técnicas e administrativas, e um briefing 
obrigatório para todos os participantes. 

8.1.3 – A ordem de saída para as provas é obtida através de um sorteio a realizar entre as equipas 
participantes, sendo excluídas deste sorteio equipas que já tenham feito abertura de prova em 
eventos anteriores da edição de 2017. Quando já todas as equipas presentes numa prova tiverem 
feito abertura de pista, o sorteio será realizado com todos os presentes.  

8.2 – VERIFICAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 
8.2.1 – De acordo com o Art. 22º do Regulamento Técnico do CISET 4x4,  antes do inicio de cada prova 

irão existir verificações técnicas e administrativas, obrigatórias para todos os participantes. 
8.2.2 – A não comparência às verificações Técnicas e Administrativas dita a exclusão do evento. 
8.3 – BRIEFING  
8.3.1 – De acordo com o Art. 14º do Regulamento Técnico do CISET 4x4,  após as verificações técnicas 

e administrativas terá lugar um briefing geral, ao qual todos os pilotos e navegadores têm que 
comparecer. 

8.3.2 – A não comparência no briefing geral dita uma penalização automática de 50 pontos. 
8.4 – SETOR DE PERÍCIA. De acordo o Art. 16º do Regulamento Técnico do CISET 4x4, todas provas 
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terão obrigatoriamente um setor de perícia que todos os concorrentes devem percorrer uma vez para 
a obtenção de classificação.  Os resultados deste setor servirão ainda para ordenar os participantes de 
cada uma das classes na formação da grelha de partida do Setor de Resistência. 
O Setor de Perícia será disputado de acordo com os seguintes pontos: 

8.4.1 – O setor de perícia terá extensão máxima de 300 metros e será repartido em duas secções. 
Ao longo de todo o setor existirão vários obstáculos de dificuldade técnica adequada á classe em 
que se insere. O número de obstáculos é variável de prova para prova, bem como as 
características dos mesmos. 
8.4.2 – O tempo máximo para o participante percorrer a totalidade do setor de perícia é de 10 
minutos. Após este tempo, o participante deverá abandonar a pista. 
8.4.3 - O setor só será considerado concluído desde que o participante o cumpra na íntegra sem 
contornar ou se desviar intencionalmente de qualquer obstáculo, tendo de transpor a linha de 
chegada com todo o material de resgate. O navegador poderá cruzar a linha de chegada apeado 
antes ou depois da viatura participante, sendo que o tempo só pára de contar quando todos os 
elementos tiverem transposto a linha de chegada. 
8.4.4 – Durante todo o percurso, o participante será acompanhado por um ou mais comissários 
desportivos que anotará todas as irregularidades que ocorrerem na transposição de obstáculos 
ou do setor. 
8.4.5 – O sector de perícia poderá ter alguns pontos de ancoragem colocados pela organização 
em locais de perigo eminente ou manifestamente necessários, sendo que deverá o participante 
avaliar corretamente e de acordo as suas capacidade técnicas e de condução a utilização ou não 
destes mesmos pontos de ancoragem. O participante deverá também transportar consigo todo o 
material necessário ao resgate da sua viatura. 
8.4.6 – Os participantes irão percorrer o setor de resistência à vez, e deverão comparecer no local 
de partida na hora estabelecida pela organização, caso contrário podem ser penalizados. 
8.4.7 – O participante deverá percorrer todo o setor sem qualquer ajuda externa. As ajudas  
Externas ditarão penalizações de acordo o Regulamento Técnico do CISET 4x4 
8.4.8 – O participante que for o mais rápido a percorrer na integra o setor de perícia terá a 
pontuação de 50 pontos. Os participantes que ficarem classificados a seguir receberão menos 3 
pontos por cada lugar abaixo na classificação. (Ex. 2º 47pts, 3.º 44pts, e assim sucessivamente.) 
8.4.9 – Às equipas que cumpram na íntegra e sem penalizações as secções do setor de perícia 
serão atribuídos 50 pontos de bonificação por cada uma.   

8.5 – SETOR DE RESISTÊNCIA. De acordo o Art. 17º do Regulamento Técnico do CISET 4x4, todas 
provas terão obrigatoriamente um setor de resistência no qual todos os concorrentes devem 
participar para a obtenção de classificação. 
O Setor de Resistência será disputado de acordo os seguintes pontos: 

8.5.1 – O setor de resistência será composto por uma pista em circuito fechado, com vários 
obstáculos de dificuldade e características diversas, adequadas à classe em prova. 
8.5.2 – O tempo de duração da prova de resistência será de 2 horas para as classes Proto, 
Super Proto e Super Proto Mais, de uma hora e meia para a classe Promoção e de uma hora 
para a classe FUN. 
8.5.3 – A prova de resistência poderá ter mais do que uma classe em prova. 
8.5.4 – A ordem de partida para a resistência será estabelecida com base no resultado obtido 
no setor de perícia do mais rápido para o mais lento. Em caso de mais do que uma classe em 
prova, o alinhamento será feito da classe superior para a inferior. 
8.5.5 – O sector de resistência poderá ter alguns pontos de ancoragem colocados pela 
organização em locais de perigo eminente ou manifestamente necessários, sendo que deverá 
o participante avaliar corretamente e de acordo as suas capacidade técnicas e de condução a 
utilização ou não destes mesmos pontos de ancoragem. O participante deverá também 
transportar consigo todo o material necessário ao resgate da sua viatura. 
8.5.6 – Os participantes serão controlados por um dispositivo eletrónico (transponder) que 
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será fornecido pela entidade responsável pelas cronometragens, e que registará os tempos 
por volta bem como o número de voltas realizadas. O participante é responsável pelo 
transponder, que deverá entregar no final da prova em boas condições. 
8.5.7 - A equipa que concluir o maior número de voltas dentro do tempo regulamentar, terá a 
pontuação máxima de 500 pontos, com a diferença de 25 pontos entre posições, para os 
restantes participantes (ex.: 500 – 1º, 475 – 2º, 450 – 3º…..). 
8.5.8 – Em caso de empate no número de voltas, as equipas serão ordenadas pela ordem de 
chegada. 
8.5.9 – Para uma equipa poder obter classificação no Setor de Resistência, deverá permanecer 
em prova pelo menos 50% do tempo regulamentar com a viatura em evolução.   

8.6 – SUPER ESPECIAL DE CLASSIFICAÇÃO. Caberá a cada um dos organizadores, decidir ou não se 
inclui este setor no programa do evento. 

8.6.1 - A participação na Super Especial é obrigatória. A não participação na Super Especial 
dita uma penalização de 3 voltas no setor de resistência. 
8.6.2 - A Super Especial de Classificação pode disputar-se após o Briefing Geral da prova ou 
após o setor de resistência. 
8.6.3 – A Super Especial de Classificação poderá ser disputada em circuito ou em linha, por 
uma ou mais equipas em simultâneo, sendo publicado no REGULAMENTO PARTICULAR da 
prova quais os moldes em que se disputará este setor. 
8.6.4 - A Super Especial de Classificação é válida para a obtenção do resultado final, sendo a 
sua pontuação definida no ADITAMENTO ESPECIFICO da prova. 
8.6.5 – O Organizador poderá, se assim o entender atribuir prémios e troféus aos vencedores 
da “Super Especial de Classificação” 

8.7 – PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 
8.7.1 – Após o setor de perícia serão publicados pelo secretariado da prova os resultados do 
mesmo, e que irão ditar a ordem de partida do setor de resistência. 
8.7.2 – No prazo máximo de uma hora após o setor de resistência serão publicados os 
resultados do mesmo, e posteriormente serão publicados os resultados finais provisórios da 
prova. 
8.7.3 – Os resultados finais oficiais serão publicados até ao final da semana seguinte no site 
oficial do troféu, em www.extremetrial4x4.com 

 

ARTIGO 9º - CLASSIFICAÇÕES DAS PROVAS E DO CHALLENGE 
9.1 – CLASSIFICAÇÕES DAS PROVAS  

9.1.1 – A classificação final de cada evento será obtida através do somatório das pontuações 
do Setor de Perícia, de Resistência e da Super Especial no caso de esta existir, sendo declarado 
vencedor o participante que somar mais pontos. 
9.1.2 – Em caso de empate em número de pontos, o desempate faz-se recorrendo à volta mais 
rápida realizada durante a resistência. 

9.2 – CLASSIFICAÇÕES DO CHALLENGE 
Em cada prova do CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4/2018, os Concorrentes aos 
“challenges” referidos no ponto 1.1 do Artigo 1º, obterão os seguintes pontos, consoante o lugar que 
lhes couber na classificação geral final da respetiva classe.  

9.2.1 – TABELA DE PONTUAÇÕES: As pontuações a atribuir em cada uma das provas, serão de 
acordo a seguinte tabela: 
9.2.2.- Tabela Pontuação 
 
 
 
 

http://www.extremetrial4x4.com/
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1º Lugar  25 Pontos  5º Lugar  12 Pontos  9º Lugar  4 Pontos  

2º Lugar  20 Pontos  6º Lugar  10 Pontos  10º Lugar  2 Pontos  

3º Lugar  17 Pontos  7º Lugar  8 Pontos  11º e seguintes *  1 Ponto  

4º Lugar  14 Pontos  8º Lugar  6 Pontos      

 
9.2.2.1 – Equipas que participem nas provas, mas não obtenham classificação final, serão 
pontuadas com 1 (um) ponto. 
9.2.3 – As equipas excluídas do evento, conforme os casos previstos nos regulamentos do 
CISET 4x4 não obterão qualquer ponto. 
9.2.4 Para as Classificações Finais do CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4x4/2018 
referentes no ponto 1.1 do Artigo 1º, serão considerados e tido em conta:  
a) Inscrição prévia em cada uma das provas, junto da FPAK, devendo a mesma ser efetivada 

até à data de fecho das inscrições na quarta prova, inclusive, constante do calendário 
descrito no Artigo 2º.  

b) Só terá efetividade, a classificação final, desde que pontuem numa das provas referidas no  
Artigo 2.º  

c) O somatório dos resultados obtidos por cada concorrente nos eventos participados;  
d) Após cada evento será atualizada a classificação geral que resulta do somatório 

acumulado dos eventos  
e) Os concorrentes só pontuam nas provas após a prévia inscrição na CHALLENGE. As 

inscrições têm de ser efectuadas atè à data limite das inscrições na prova, para que essa 
prova já pontue. 

 

Artigo 10 º - SEGURANÇA 
Em todas as competições integradas no CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4x4/2018 é 
obrigatório o cumprimento das normas de segurança impostas pelo Regulamento Técnico do 
CHALLENGE Ibérico Super Extreme Trial 4x4/2018 
 

Artigo 11.º - PRÉMIOS FINAIS DO CHALLENGE IBERICO SUPER 
EXTREME TRIAL 4X4/2018 A ATRIBUIR PELO PROMOTOR OFICIAL 

EM GALA ESPECÍFICA EM LOCAL A DEFENIR. 
11.1. - Será atribuído ao vencedor da classe Super Proto Mais um premio monetário de 1000 euros, 
aos 2º e 3º classificados serão atribuídos trofeus. 
11.2 - Será atribuído ao vencedor da classe Super Proto um premio monetário de 1000 euros, ao 2º e 
3º classificado serão atribuídos trofeus.  
11.3. - Será atribuído ao vencedor da classe proto um premio monetário de 1000 euros, ao 2º e 3º 
classificados serão atribuídos trofeus. 
11.4 – Será atribuído ao vencedor da classe Promoção um premio monetário de 500 euros, ao 2º e 3 
º classificado serão atribuídos trofeus. 
11.5 – Será atribuído ao vencedor da classe FUN um premio no valor de 250 euros em vales de 
descontos, 2º e 3º classificado serão atribuídos trofeus.  
11.6 – Será atribuído ao vencedor da classe SSV um premio no valor de 250 euros em vales de 
descontos, ao 2º e 3º classificados serão atribuídos trofeus.  
11.7. - Será atribuído um reconhecimento como Prémio "Marco Dinis", a um concorrente 
participante do CHALLENGE Ibérico Super Extreme Trial 4x4/2018.  
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11.8. - Será atribuído um reconhecimento como Prémio Fair Play, a um concorrente participante do 
CHALLENGE IBÉRICO SUPER EXTREME TRIAL 4X4/2018.  
   

Artigo 12.º - RECLAMAÇÕES E APELOS 
Quaisquer reclamações ou apelos devem ser apresentados nos termos definidos pelo ART. 14 das 
PGAK.  
   

ARTIGO 13.º-GENERALIDADES 
13.1 – Os concorrentes poderão ser sancionados com penas que poderão ir até à desqualificação de 
uma prova, anulação de resultados anteriores ou exclusão de todo o troféu pela sua conduta, 
desrespeito do regulamento, desrespeito pela segurança de outros participantes e do público através 
de atos e comportamentos que não constem deste regulamento. 
Da mesma forma, qualquer ato ou comportamento que prejudique o bom nome e prestígio do 
troféu, do organizador, dos coorganizadores, dos patrocinadores e dos parceiros do troféu poderá 
ditar a aplicação de sanções semelhantes às atrás descritas. 
Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos organizadores e seus parceiros por quaisquer 
prejuízos que de uma decisão deste tipo possam advir. 
13.2 – Quaisquer dúvidas sobre a interpretação deste regulamento serão analisadas pela FPAK e pelo 
CCD para decisão e prestação de esclarecimento, sem que para tal exista um prazo definido. 

 
Artigo 14 º - MODIFICAÇÕES 

Qualquer modificação ao presente regulamento será efetuada de acordo com o art. 2.4 das PGAK   
 

Artigo 15 º - VALIDADE 
O presente regulamento entra em vigor a 26 de março de 2018.   
 

Artigo 16º CONTROLO ANTI DOPING / ANTI ALCOOLÉMIA 
De acordo com os art. 18 e 19 das PGAK o local do mesmo será indicado no regulamento particular 

de cada prova. 


