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PREAMBULO 
 

O presente adimento cria e regula as classes de “INICIADOS MOTO” e “INICIADOS 

QUAD”, no intuito de incentivar e promover a prática da atividade desportiva em 

ambiente seguro.  

Estas novas classes são criadas a título experimental, limitando-se a aplicação deste 

aditamento e o escalonamento de classes apenas e só ao X-Trophy  2022.  

  

  

1 – CLASSES INICIADOS 
  

1.1- São criadas a título experimental as classes INICIADO MOTO e INICIADO QUAD.  

1.2 – Classe INICIADO MOTO:  

1.2.1 – São admitidos neste classe todos os pilotos com idade igual ou superior a 

5 anos e inferior a 12 anos.  

1.2.1 – Podem participar na classe Iniciado Moto, pilotos com motos até 85cc e 

motor a 2 tempos, ou como motos até 150cc e motor a quatro tempos  

1.3 – Classe INICIADO QUAD:  

1.3.1 - São admitidos neste classe todos os pilotos com idade igual ou superior a 

5 anos e inferior a 12 anos.  

1.3.2 – Podem participar na classe Iniciado Quad, pilotos com Quads equipados 

com motor até 350cc a quatro tempos  

1.4 – A organização poderá admitir a participação de outros pilotos neste classe, desde 

que a participação dos mesmos não seja considerada prejudicial para o normal 

desenrolar do evento da classe iniciados, ou que não tenha uma vantagem desportiva 

desproporcional ao espirito desta classe.  

  

2 – PROVA  
  

2.1 -  DURAÇÃO DA PROVA - A prova das Classes “INICIADOS” terá a duração de 30 

minutos, sendo considerado vencedor o piloto que der o maior número de voltas dentro 

do tempo regulamentar.   

2.1.1 – Após os 30 minutos a pista será fechada, dispondo os pilotos ainda em 

pista de 5 minutos para alcançarem a linha de meta e a sua volta ser considerada 

válida.  

2.2 – EXTENSÃO DA PISTA - A pista terá uma extensão aproximada de 2 quilómetros.  

2.3 – PROCEDIMENTO DE PARTIDA – A partida das classes “INICIADOS” será dada com 

os pilotos alinhados, em cima da moto e com o motor a trabalhar.  Os pilotos estarão 

alinhados numa grelha de partida, pela ordem do seu dorsal.   

A partida será feita por grupos, iniciando a prova em primeiro lugar os pilotos da classe 

MOTO e logo que de seguida os pilotos da classe QUAD  

 

  



3 – INSCRIÇÕES  
 

3.1 – A inscrição dos participantes das classes “INICIADOS” faz-se através do 

preenchimento do formulário eletrónico (ficha de inscrição) disponível no site oficial do 

troféu em www.x-trophy.com, seguindo o link presente na área dos concorrentes.  

3.2 – O Valor da inscrição nas classes “INICIADOS” é de 40 euros, e inclui a subscrição de 

um seguro de acidentes pessoais exclusivamente para os efeitos da sua participação na 

prova.  

3.3 – Os demais procedimentos não enumerados neste aditamento serão idênticos aos 

dos participantes de todas as outras classes, pelo que é imprescindível a leitura do 

Regulamento do Troféu X-Trophy bem como o Regulamento Especifico do X-Trophy  

2022.   

  

4 – CLASSIFICAÇÕES E TROFÉUS  
 

4.1 – CLASSIFICAÇÕES GERAIS  

4.1.1 - Existirá classificação para a classe MOTO INICIADO e QUAD INICIADO, 

havendo lugar á distribuição de Troféus em cada uma das classes até ao terceiro 

lugar.  

4.1.2 – Esta classe  não soma  pontuações para o Troféu X-Trophy, uma vez que 

de acordo o ponto 1.1 deste aditamento, é criada apenas a titulo experimental 

no X-Trophy  2022.  

  

4.2 – CLASSIFICAÇÃO “BANCALEIROS BIKES”  

Através da parceria com a “Bancaleiros Bikes” irá existir uma segunda classificação, tanto 

para a classe Iniciados Moto como para a classe Iniciados Quad, que irá distribuir troféus 

de acordo os seguintes escalões:  

• Iniciados Moto Escalão 1 – Dos 5 aos 8 anos – Distribuição de Troféus até ao 3º 

lugar  

• Iniciados Moto Escalão 2 – Dos 9 aos 12 anos - Distribuição de Troféus até ao 3º 

lugar  

• Iniciados Quad Escalão 1 – Dos 5 aos 8 anos – Distribuição de Troféus até ao 3º 

lugar  

• Iniciados Quad Escalão 2 – Dos 9 aos 12 anos - Distribuição de Troféus até ao 3º 

lugar  

  

  

 

5 - PROGRAMA  
 
A prova das classes iniciados irá integrar o programa do X-Trophy Coruche II 2022, que se 

realizará a 11 de Dezembro, na Pista da Várzea de Água, tendo o seu inicio marcado para as 

8h30m.   

http://www.x-trophy.com/
http://www.x-trophy.com/
http://www.x-trophy.com/
http://www.x-trophy.com/


Os participantes deverão comparecer com a antecedência necessária para poderem cumprir 
todas as formalidades antes do arranque da prova.  

PROGRAMA – 11 de Dezembro  de 2022 

Horários previstos, sujeitos a alterações  
07:00 - Abertura de Secretariado  
07:10 - Abertura verificações Tecnicas  
07:30 - Fecho prazo complementar de inscrições  
08:30 - Briefing  Moto e Quad (iniciados) 
>>>09:00 - Inicio da prova da CLASSE INICIADO ( CLASSE MOTO e QUAD) 
11:00 - Inicio do TROFÉU X-TROPHY  MOTO  

13:30 - Inicio do TROFÉU X-TROPHY QUAD  
16:00 - Publicação dos resultados (oficiosos)  
16:45 - Entrega de prémios e troféus  

  

6 – RESPONSABILIDADES  
 
De acordo o ponto 2.2  do Regulamento do Troféu X-Trophy,  no caso do participante ser menor 

de idade, é obrigatória e indispensável a apresentação de uma autorização ou termo de 

responsabilidade assinado por parte do responsável legal do menor.  
  

7 – GENERALIDADES  
 
7.1 – Este  aditamento está sujeito á aplicação das normas do Regulamento do Troféu X-Trophy 

2022, bem como do Regulamento Especifico do X-Trophy  CORUCHE II 2022.  

7.2 – Quaisquer situações emergentes e omissas tanto neste aditamento como nos 

regulamentos que regulam a prova, a Organização será soberana nas suas decisões.  

  

X-ADVENTURE  
Coruche, 20 de Novembro  de 2022  

  


