
 
 

REGULAMENTO  
The Race of Champions 

17 de Novembro 2012 
(V1|18-10-2012) 

 

Âmbito: É uma competição convívio, criada com o intuito de divulgação da atividade radio modelística juntando assim pilotos 

federados como não federados. 

A competição é com base “mano a mano” em condições idênticas, isto é, carros iguais para os dois pilotos em disputa e setup 

fixos.  

 

 

INSCRIÇÕES 

 
1. Inscrição 

1. Limite de inscrição: Primeiros 64 concorrentes. 
2. As inscrições têm o custo de 5 euros (Incluído Jantar) e 

devem ser efetuadas no portal do RC madeira 

(www.rcmadeira.com) 

3. Data limite: A inscrição e pagamento deverão ser feitos 
até ao dia 9 de Novembro. 

 
2. Sorteio 

1. Será sorteada a 1º ronda no arranque da competição e 
em que se baseará todas as restantes eliminatórias. 

2. O Sorteio é automático pelo software de gestão da 
prova, Não tem apelo. 

 
3. Horário da Prova - Casa do Povo de Santa Cruz 

10:00 – Briefing de boas vindas. 

10:15 – Sorteio do quadro de prova. 
10:30 – Início da Prova 
13:00/13:45 – Intervalo (Livre)  
13:45 – Reinício da Prova 
21:30 – Jantar. 
22:00 – Entrega de Prémios 

 

PROCEDIMENTOS DE CORRIDA 

 
4. Aquecimento 

3. Haverá no máximo 02 voltas de aquecimento antes do 
início da 1º ronda. 

4. Haverá no máximo 1 volta de aquecimento antes do 
início das outras rondas. 

 
5. Partida 

1. Contagem decrescente de 10Seg com visualização e 
sinal sonoro de partida. 

2. Se o concorrente não se apresentar à partida é 
considerado falta de comparência. 

 
6. Ronda 

1. Cada ronda é composta pelo máximo de 3 eliminatórias. 
2. Cada eliminatória será disputada com viaturas 

diferentes e alternando entre a Pista A e B. 
3. Será declarado vencedor da ronda o que conseguir mais 

vitórias das 3 eliminatórias. 
 

7. Viaturas 
1. Viaturas telecomandadas iguais a todos os 

concorrentes.  
2. Não são permitidos ajustes/reparações pelos pilotos. 
3. Todas reparações serão realizadas por um membro da 

organização. 
 

8. Organização 
1. Qualquer ponto omisso neste regulamento será objeto 

de decisão do diretor de prova. 
2. A sua decisão é final e não passível de discussão. 

 
9. Categorias e Prêmios 

1. Geral 
1. Admitidos: Todos os participantes 
2. Premiados: 1º, 2º e 3º Lugar 

2. Federados 
1. Admitidos: Participantes Federados no ano 2012 
2. Premiados: 1º Lugar 

3. Não Federado 
1. Admitidos: Participantes não Federados 2012 
2. Premiados: 1º Lugar 

4. Senhora 
1. Admitidos: Participantes Sexo Feminino 
2. Premiados: 1º Lugar 

5. Júnior 
1. Admitidos: Participantes não Federados com idade 

inferior a 15 anos no dia da prova 
2. Premiados: 1º Lugar 

 

 

http://www.rcmadeira.com/

