
 



 

RC DAKAR ADVENTURE - 2014 

 

 

1.1 ÂMBITO:  

A secção de Automodelismo do Aeroclube da Madeira propõe-se a organizar uma prova de modelos automóveis 

rádiotelecomandados com a duração MÁXIMA de 1h30 minutos, decorrerá junto ao portão da Quinta do Lorde 

no Caniçal.  

1.2 CATEGORIAS 

Trial: Modelo 1/10 a cumprir com o regulamento de Trial (Escalas) 

Rock Crawler: Modelo Rock Crawler a cumprir com o regulamento de rock crawler 

Protótipo: Qualquer modelo/escala desde que seja elétrico   

 1.3 INSCRIÇÃO:  

A inscrição deverá ser feita até ao dia 18 de Janeiro com o valor de 5€ (pagamento pode ser na prova), todas as 

inscrições após esta data têm o acréscimo de 2€.  

1.4 HORÁRIO DA PROVA:  

13:30 - 14:00 – Entrada dos carros em parque fechado - verificações técnicas 

14:00 – 14:30 – Briefing e entrega do percurso 

14:30 – 16:00 – Prova 

16:30 – Entrega de Prémios 

 

2-REGULAMENTO TÉCNICO  

2.1- MOTOR E VARIADOR  

Livre desde que cumpra com requisitos de segurança e com a função CUTOFF do variador ativa.  

2.2- BATERIAS  

- As baterias têm que se manter como originais.  

- Não existirá corrente elétrica junto à prova, devendo os concorrentes levar as baterias já carregadas. 

- A Bateria poderá ser mudada dentro do percurso, têm que ser transportadas durante toda a prova pelo 

próprio concorrente, e o carro deverá voltar ao sítio e a posição que estava, não podendo ser mudado durante 

um capote. 

 

2.3- CARROCERIA  

Livre desde que cumpra com os requisitos de segurança, sendo permitido o arranjo/reforço de partes 

danificadas da carroceira durante o decorrer da prova com fita adesiva ou cola, carro deverá voltar ao sítio e a 

posição que estava, não podendo ser reparada durante um capote. 

 

 3-PROCEDIMENTOS DE CORRIDA  

Partida:  

O arranque da prova será dada para todos os concorrentes ao mesmo tempo e os pilotos devem estar colocados 

atrás do seu carro.  

 



 

PROVA: 

– Os concorrentes deverão escolher o seu percurso até passar dentro das balizas indicadas no mapa entregue 

durante o briefing. 

 – Os concorrentes apenas poderão utilizar o que transportarem durante a prova (Baterias, Ferramenta, Fita 

Cola, Etc.) não podendo ser utilizados pelos outros concorrentes.  

- Para ultrapassar obstáculos apenas é permitido utilizar rampas, guinchos e cordas que sejam transportados no 

carro. 

- Em caso de reposição deverá ser alertado ao júri presente, e em caso de omissão deverá ser alertado também 

pelos outros concorrentes. 

 

FINAL: 

Ganhará a prova e a sua categoria quem fizer o percurso em menos tempo somado as penalizações, 

arredondado ao segundo. 

Tempo Máximo da prova é 1H30 e depois somado a este as penalizações. 

Em caso de empate contará quem tiver menos penalizações. 

 

4 - CONDUTA DESPORTIVA E PENALIZAÇÕES  

PENALIZAÇÕES  

- Reposição - Colocar o carro direito com a ajuda do piloto – 2 minutos 

- Falsa Partida – 5 Minutos  

-Não passar pelas balizas pela ordem correta - 10 Minutos 

- Conduta Anti Desportiva ou fraudulenta – 10 Minutos 

-Não passar pelas balizas – Desclassificação 

 

 – Qualquer não conformidade com o espírito deste regulamento, durante toda a duração da prova poderá 

implicar até desqualificação imediata do concorrente.  

5 - Condução:  

 As regras de condução durante toda a prova devem seguir as normas de bom senso e responsabilidade 

evitando os toques.  

 O diretor de prova analisará os casos de conduta antidesportiva, e consoante a gravidade da mesma, poderá 

aplicar a sanção que achar mais correcta:  

Qualquer ponto omisso nestes regulamentos será objeto de decisão do diretor de prova. A sua decisão é final e 

não passível de discussão.  

 

Nota: esta é uma versão Beta dos regulamentos, que poderá ser alvo de modificações até ao dia 17/01/2014. A 

partir dessa data será o regulamento final, todas as alterações serão indicadas a amarelo.  

Obrigado a todos e boa Prova!  
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