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1. APRESENTAÇÃO 
O Penafiel Racing Fest em parceria com o Brenha Offroad Team, organiza no dia 28 de Junho de 2019, o 
3º Penafiel Racing Fest com um espetacular Super Enduro Cross Urbano Nocturno, que terá lugar no 
centro da cidade de Penafiel.  
 

2. PROGRAMA DO EVENTO 
16:00h - 18:30h Verificações documentais / Verificações técnicas no Parque de Assistência 

18:00h - 18:30h  Treinos Livres 

18:30h - 18:40h Colocação de motos em parque fechado 

18:40h - 18:55h Briefing com os pilotos 

19:05h - 21:00h 
Mangas de Qualificação PRO 
Mangas de Qualificação / Repescagem HOBBY 

Pausa para Apresentação do Rally 

22:30h - 22:45h Mangas de Repescagem HOBBY e Manga de Qualificação PRO 

22:55h - 23:35h Finais 

00:15h - 00:30h Pódio e entrega de prémios 

 

3. OFICIAIS DE PROVA 
Presidente de Prova Marcos Ferreira 

Diretor Adjunto Celso Neto 

Comissário Brenha 
Offroad Team 

João Guimarães 

Comissário Penafiel 
Racing Fest 

Óscar Coelho 

Médico de Prova Dr. João Palheiras 

Secretariado Marisa Rocha / Zé Manel Oliveira 

Relações Públicas Fernando Barbosa 

Cronometragem RF Cronometragens 

 

4. INSCRIÇÕES 
As inscrições serão efetuadas no formulário oficial em disponível no endereço www.racingfest.pt ou junto 
dos membros da Organização Penafiel Racing Fest, até 3 dias úteis antes da prova. 
O valor das inscrições encontra-se afixado no website oficial do Evento www.racingfest.pt contido no 
formulário de inscrição disponibilizado no website. 

5. CLASSES 
Está prevista a existência de duas classes: (consultar enquadramento no Regulamento Geral) 

PRO - Pilotos federados ou com licença a nível Nacional ou Internacional na época 2018/2019 ou em vigor 
para a prática de enduro / motocross / TT ou pilotos que se enquadrem na categoria HOBBY. 

HOBBY - Pilotos sem licença desportiva ou palmarés a nível nacional / internacional. 

http://www.cnsenduro.webnode.pt/
http://www.cnsenduro.webnode.pt/
http://www.racingfest.pt/
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6. VERIFICAÇÕES DOCUMENTAIS 
As verificações documentais serão efetuadas na zona de secretariado definida para o efeito e que é 
comum a todas as modalidades. 
Cada motociclo / piloto deverá estar munido com uma luz que lhe permita visualizar e ser visualizado pelos 
demais pilotos presentes na pista, não sendo obrigatório o uso de dispositivos de iluminação originais da 
moto. 

Nas verificações documentais o piloto terá de apresentar, devidamente atualizados os seguintes 
documentos: 

 Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão 

 Termo de responsabilidade 
 

7. ORDEM DE PARTIDA 
A prova ir-se-á desenrolar por sistema de mangas qualificativas e repescagens, finalizando o evento com 
uma final, das quais sairá o vencedor da prova. 

Este sistema é aplicável a ambas as categorias - PRO e HOBBY. 

8. DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Em caso de força maior a organização reserva o direito de anular a competição. Ao inscrever-se, o piloto 
fica automaticamente sujeito a este Regulamento Particular, e ao Regulamento Geral do Evento. 

9. SEGURO 
A taxa de inscrição inclui o prémio de seguro, o qual garante a responsabilidade civil do piloto, em relação 
a terceiros. 
O seguro entrará em vigor no momento da partida e cessará no final da prova, ou a partir do momento em 
que o concorrente abandone a prova ou desista, ou seja desclassificado ou excluído. 

10. CRONOMETRAGEM 
A cronometragem e o tratamento dos resultados ficarão a cargo da equipa de cronometragem definida no 
ponto (3. Oficiais de Prova) deste Regulamento Particular. 

11.ENTREGA DE PRÉMIOS E TROFÉUS 
A entrega de prémios terá lugar junto à bancada principal do evento no centro da cidade de Penafiel e 
após o término do evento. 

12.CASOS OMISSOS 
Todo e qualquer caso omisso não presente neste Regulamento Particular, apelos ou dúvidas na sua 
interpretação, serão julgados pela direção de prova. 

13.CLUBE ORGANIZADOR 
Brenha Offroad Team 

Rua da Pedreira, nº 796A,  
Bustelo 
4560-042 
Penafiel 
 
geral@brenhaoffroadteam.com 

mailto:geral@brenhaoffroadteam.com

