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ADITAMENTO Nº 2 

 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DESPORTIVO GERAL DO CAMPEONATO 

NACIONAL TRIAL 4X4 

 

Artigo 10.º – CLASSIFICAÇÃO 

Em cada competição do Campeonato Nacional Trial 4x4/2016, os Concorrentes aos Campeonatos 

referidos no ponto 1.1 do Artigo 1º, obterão os seguintes pontos, consoante o lugar que lhes couber 

na classificação geral final da respectiva classe. 

 

10.1. - Tabela Pontuação 

1º lugar 20 Pontos 6º lugar 11 Pontos 11º lugar 6 Pontos 

2º lugar 17 Pontos 7º lugar 10 Pontos 12º lugar 5 Pontos 

3º lugar 15 Pontos 8º lugar 9 Pontos 13º lugar 4 Pontos 

4º lugar 13 Pontos 9º lugar 8 Pontos 14º lugar 3 Pontos 

5º lugar 12 Pontos 10º lugar 7 Pontos 15º lugar 2 Pontos 

Nota: Todos os restantes concorrentes classificados a partir do 15º lugar obterão 

igualmente 1 (um) ponto. 

10.2. - Adicionalmente, no Prólogo Cronometrado, e ao primeiro classificado da respectiva classe, 

será atribuído 1 (um) ponto, pela obtenção do melhor tempo. 

10.3. - A classificação final de cada evento é determinada pelo maior número de voltas, após 

exclusões das possíveis penalizações. Para que possam considerar-se classificados na prova de 

resistência, terão que concluir pelo menos uma volta completa ao circuito. 

10.4. - Em cada competição do Campeonato Nacional Trial 4x4/2016, os Concorrentes aos 

Campeonatos referidos no ponto 1.1. do Artigo 1º, só obterão as pontuações definidas no ponto 

10.1. do Artigo 10º, caso se classificarem na prova de resistência.  

10.4.1 - As equipas não classificadas, serão pontuadas com 1 (um) ponto. 
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10.5. - Somente os excluídos do evento conforme os casos previstos no Regulamento Técnico do 

Campeonato Nacional Trial 4x4/2016, não obterão qualquer ponto. 

10.6. - Para as Classificações Finais do Campeonato Nacional Trial 4x4/2016 referentes no ponto 1.1 

do Artigo 1º, serão considerados: 

a) O somatório dos resultados obtidos por cada concorrente nos eventos participados; 

b) Após cada evento será actualizada a classificação geral que resulta do somatório 

acumulado dos eventos 

c) Em caso de empates na Classificação Final do Campeonato Nacional Trial 4x4/2016, a 

decisão será tomada, tendo em conta a melhor posição por evento. 

d) Só terá efectividade, a classificação final, desde que pontuem nas provas referidas no 

Artigo 2.º 

10.6.1. - Para o Campeonato Nacional de Trial 4x4/2016 Absoluto, apenas pontuam as Classes 

Extreme, Proto e Super Proto e todas as equipas terão que participar em todas as provas 

mencionadas no Artigo 2º. 

10.6.1.1 - A pontuação a atribuir para o Campeonato Nacional de Trial 4x4/2016 Absoluto é 

determinada pela classificação geral final de cada evento, contabilizando as classes Extreme, Proto 

e Super Proto. 

 

Paredes, 09 de Fevereiro 2016 


