
 
Regulamento RC Trial 2013(beta) 
 
Este regulamento tem por objectivo definir as regras para o campeonato de RC Trial, sendo a responsabilidade 
dos concorrentes o conhecimento deste e o zelo pelo seu cumprimento devendo qualquer dúvida ou 
reclamação ser apontada e esclarecida antes da divulgação dos resultados de cada evento. O meio oficial para 
a divulgação do calendário, informações e aditamentos a este regulamento é o site www.rcmadeira.com 
 
 
SECÇÃO 1 
  
1 - Especificações  
 
Especificações técnicas  
 
1.1 - Só são aceites veículos com 4 rodas motrizes, de propulsão eléctrica e direcção no eixo frontal.   
1.2 - Só são aceites veículos com carroçaria de viaturas existentes, ligeiro ou pesado, com ou sem caixa (pick 
up), com portas ou meias portas e pára-brisas da frente transparente. 
1.3 - Escala 1/10 e 1/8 
1.4 - Dimensões de pneus: 1.55”; 1.9”, sendo que é obrigatório que os pneus do eixo da frente estejam no 
interior da carroçaria (metade da largura do pneu)  
 
2 - Acessórios obrigatórios: 
 
2.1 - Uma figura à escala (condutor) no mínimo 
2.2 - Para choques dianteiro e traseiro (metal ou plástico) 
2.3 - Iluminação própria 2 luzes brancas ou amarelas à frente (faróis) e 2 luzes vermelhas atrás (farolins). 
(mínimo) 
 
 
3 - Acessórios facultativos: 
 
3.1 - Guincho  
3.2 - Roll Bar 
3.3 - Atrelado 
3.4 - Rampas 
3.5 - Âncora 
3.6 - Cintas 
3.7 - Roda suplente 
3.8 – Rampa de faróis 
 
4 - Acessórios complementares: 
 
4.1 - Extintor 
4.2 - Malas diversas 
4.3 - Preguiças e macacos 
4.4 - Outros itens de decoração 
 
Todos os acessórios devem ser transportados no veículo ou atrelado. A queda, separação ou perda de qualquer 
acessório inibe a sua utilização no restante da Prova. 
 
5 - Outras especificações 
 
5.1 - Os veículos podem dispor de sistemas automáticos para subir ou baixar a sua altura ao solo e podem 
dispor de sistemas de bloqueio de eixo nomeadamente “Dig’s” 
5.2 - Se em qualquer altura, no decorrer a prova, ocorrer uma alteração das especificações do veículo, quer 
por avaria ou acidente, o concorrente é obrigado a repor as mesmas. 
5.3 – Não existem limites para o número de canais no sistema de rádio.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECÇÂO 2 
 
Trial 
 
As provas de Rc Trial são constituídas por pistas fixas e construídas pela Organização no sentido de reproduzir 
em escala as Provas de 4x4 Trial. Assim será oferecido aos concorrentes a possibilidade de vários tipos de pisos 
e obstáculos tais como subidas e descidas acentuadas, cruzamentos, agua e lama, pedra, vegetação e troncos, 
bem como construções humanas como pontes e balanças. 
O objectivo é terminar com o menor número de penalizações. 
 
1-Penalizações e bonificações 
 
1.1 - Toque Baliza/fita -1 pontos 
1.2 – Capotanço -5 pontos 
1.3 - Uso de acessórios -3 pontos 
1.4 – Avaria/reparação -10 pontos 
1.5 - Pontos por obstáculo 10 Pontos 
1.6 - Tempo por prova: A definir 
O tempo desempata e é arredondado ao segundo 
 
1.7 - Toque Baliza: 1 ponto - cada obstáculo começa e acaba com a passagem do veiculo por entre duas 
balizas, sempre que o veiculo não passe por entre as balizas, ou seja se tocar nelas ou passar sobre elas é 
penalizado. Uma vez que haja um toque de baliza, não serão aplicadas mais penalizações referentes a essa 
baliza nessa tentativa.   
 
1.8- Saída Limite da pista Fitas: 1 ponto Sempre que um veiculo toque ou ultrapasse o limite da pista, o 
veiculo deverá voltar sempre ao ponto onde ocorreu a saída de pista ou anterior e nunca poderá sair 
beneficiado com essa saída de pista, no caminho a efectuar para regressar à pista, aplicam-se todas as 
restantes penalizações. Os limites de pista são facultativos e a sua existência é definida por quem estiver 
encarregue de desenhar as pistas.   
 
Para que um concorrente cumpra um obstáculo com sucesso, para isso implica passar ambos os eixos pela 
“linha” que une as duas balizas, sem atingir a pontuação máxima.   
 
1.9 – Capotanço – 5 Pontos sempre que o veiculo capote, impossibilitando a sua progressão sem recorrer a 
acessórios. 
 
1.10 Avaria/reparação – 10 pontos sempre que ocorra uma avaria, o concorrente penaliza e tem 20 minutos 
para solucionar o problema. Em caso de desistência são anulados todos os pontos atribuídos. 
 
1.11 Uso de acessórios – É possível a utilização de acessórios sempre que o veículo não consiga prosseguir a sua 
marcha pela própria tracção. A sua utilização implica uma penalização de 3 pontos. O piloto pode optar pela 
utilização de um ou mais acessórios implica só uma penalização. Exemplo: rampas=3 pontos; 
rampas+guincho=3 pontos. 
  
 
1.12 – Códigos de cores de baliza: 
 
Amarelo - percurso ligação entre obstáculos ( possibilidade de penalização) 
Vermelho – indica percurso de Trial ou obstáculo (possibilidade de bonificação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Secção 3 
 
Regras Gerais  
 
3.1- Os concorrentes interessados em participar deverão proceder à confirmação da sua intenção de participar 
até 2 dias antes do início do evento, assumindo o compromisso de efectuar o pagamento da sua inscrição, 
mesmo que não venha a participar.  
3.2- A inscrição implica o pagamento de 5€, este reverterá para fazer face aos custos com o campeonato.   
3.3- Ganha o concorrente que obtiver a pontuação mais alta. 
3.4- Não é permitido a nenhum concorrente testar previamente uma pista ou parte dela, qualquer concorrente 
que o faça já não poderá participar no evento e não terá direito a reembolso do valor da inscrição.   
 
3.5 - Números de Porta. É dada a possibilidade dos pilotos escolherem o seu número de porta. Este é valido 
por um ano e terá de ser sempre o mesmo para todas as Provas. 
 
3.6- Ordem de partida. As partidas são sempre sorteadas,  e a sua ordem mantêm-se para todo o evento. 
Antes de qualquer concorrente iniciar a sua prova deverá certificar-se que o concorrente em prova na outra 
pista não está a utilizar a mesma frequência.   
 
3.7- Não é permitido a um condutor se fazer representar por outro num evento ou em parte deste. Um outro 
condutor implica outra equipa/concorrente. 
Não é permitido a inscrição de dois concorrentes com a mesma viatura, no mesmo evento.   
 
3.8- É obrigatório o veículo fazer a pista sempre com as mesmas dimensões e com os mesmos pneus com que 
iniciou a pista.   
 
3.9- Durante o evento é proibido ao concorrente ter mais de um veículo. 
 
3.10- É permitido ao concorrente alterar as características do veículo de uma pista para outra, desde que não 
altere as especificações do veículo. 
 
3.11- A violação de qualquer das proibições implica desclassificação da pista em causa ou do evento sem 
direito a classificação ou ao reembolso do valor da inscrição.   
 
3.12- Empates  
 
1- Em caso de empate, ganha o concorrente que terminou as pistas em menos tempo, para este facto o tempo 
é contabilizado até ao segundo.  
2- Em caso de novo empate ganha o concorrente que concluiu o maior número de obstáculos com sucesso.  
3- No caso do empate se manter a classificação será ditada pela ordem de partida.   
 
3.13-Tempos  
 
1- Cada pista terá um tempo limite total de 20 minutos, se o concorrente esgotar o seu tempo de participação 
só contam os obstáculos feitos. 
2- O cronómetro começa com a passagem pela Partida e termina com a passagem pela Meta. 
 
 
 
 
3.14- Verificações  
 
1- As Especificações são verificadas pela Organização antes do inicio do evento e sempre que surjam dúvidas 
sobre a alteração de características do veiculo.   
 
2- Parque Fechado – é obrigatório a entrada em parque fechado do veículo, 15 minutos antes do início do 
Evento 
 
3.15- Classificação Geral 
 
Classificação Geral  
 
O resultado de cada concorrente em cada evento contribui para a classificação geral do "campeonato" do ano 
a que diz respeito da seguinte forma: 
 



 
 
De forma a salvaguardar os interesses de todos, e para não penalizar quem eventualmente não possa 
participar em todos os eventos, ou tenha eventualmente algum "azar", consoante o número de provas 
efectivamente realizadas, serão anuladas as piores classificações correspondentes a 20% do número de provas 
realizadas.   
 
Por exemplo:  
 
Para um total de 5 provas temos 20% de 5= 1 Só contam as 4 melhores classificações  
Para um total de 13 provas previstas, 20% de 13= 2,6 =>3, só contam as 10 melhores classificações.  
 
3.16 – Protocolo 
 
15h00 – Inicio do Evento 
15h00 – 15h15 – Pagamento de inscrições, sorteio e entrega de carta de controlo 
15h15- 15h30 – Parque Fechado para verificações técnicas 
15h30 – Inicio de Prova Rc Trial 
17h00 – Inicio de Prova Truck Pulling 
18h00 – Entrega de prémios e fim do Evento 
 
Válido para eventos até 10 concorrentes. A Organização reserva o direito de alterar o protocolo sempre que se 
justifique. 
  
Secção 4 
Construção das pistas  
 
4.1- Para as balizas utilizam-se palitos coloridos e/ou fita plástica enterrados no solo.  
4.2- As balizas devem ter no mínimo 40cms entre si e as suas localizações devem estar marcadas para que no 
caso de serem tocadas possam ser repostas no mesmo sítio.   
4.3- Cada prova é composta por 1 pista com vários obstáculos e percursos entre si.   
4.4- Cada pista deverá ter no mínimo 5 obstáculos. 
4.5- A construção das pistas será levada a cabo pela organização sendo a sua utilização definida pela mesma. 
A definição da ordem de partida é efectuada em sorteio no início do evento. 
 
SECÇÃO 5 
Juízes  
 
5.1- Os Juízes são responsáveis pelo acompanhamento dos concorrentes em prova e pelo registo das 
penalizações cometidas.  
5.2- Os Juízes devem sempre informar da ocorrência das penalizações.   
5.3- O ideal e sempre que for possível, 2 juízes, um para detectar as penalizações e as pronunciar e outro para 
as anotar, contabilizar e cronometrar.   
 
 
SECÇÃO 6 
 
Calendário 
 
1ª Prova – 3 de Fevereiro de 2013 
2ª Prova – 27 de Abril de 2013 
3ª Prova – 1 de Junho de 2013 
4ª Prova – 17 de Agosto de 2013 
5ª Prova – 8 de Dezembro de 2013 
 
 
 
 
 
 


