
  
 

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MALANJE 

GRANDE PRÊMIO AHRA – CIDADE DE MALANJE 

AUTOMOBILISMO E MOTOCICLISMO 

29 e 30 de JUNHO 2019 

REGULAMENTO PARTICULAR DE PROVA 
1. ORGANIZAÇÃO 

1.1 A FADM – Federação Angolana de Desportos Motorizados, a CIDM - Comissão Instaladora dos Des-

portos Motorizados de Malanje, com o apoio da AHRA – Associação de Hotéis e Resorts de Angola e do 

Governo da Província de Malanje, organizam nos dias 29 e 30 de Junho de 2019, no Circuito Citadino da 

Cidade de Malanje, uma manifestação desportiva de motociclismo e automobilismo, de carácter nacional, 

denominada:  

“G.P. AHRA – CIDADE DE MALANJE” 

1.1.1 Esta prova será disputada segundo os termos previstos no Art.º 18º do Código Desportivo 

Internacional, nela se admitindo consequentemente a participação de pilotos detentores de 

licenças desportivas emitidas pela FADM. 

1.1.2 As categorias de automóveis e motos admitidos a participar nesta prova, são as que constam 

dos Regulamentos DESPORTIVO e TÉCNICO do “CAV-EVO2019 e CAV-AGP2019”, 

DESPORTIVO e TÉCNICO do “CAV-TUR2019 e CAV-GT&S2019” e pelo presente “Par-

ticular da Prova”. 

1.2 O presente Regulamento foi aprovado pela Federação Angolana de Desportos Motorizados. 

1.3 A FADM, nomeia a seguinte estrutura para executar e coordenar todas as actividades inerentes a este 

evento: 

Director da Prova – A ANUNCIAR 

Director de Pista – Chila Maia 

Safety Car – A ANUNCIAR 

Comunicação e Imagem – Manuel Padrão e Gabinete de Comunicação Institucional do GPM 

Logística -  

Protocolo – FADM e Gabinete do Protocolo do GPM 

Segurança – Policia 

Boxes – Herivelto Silva 

Cronometragem – Ivan Santos 

Secretariado – Isaque Rodrigues 

Fiscais de Pista – Guilherme  

Colégio de Comissários – Francisco Maia, Herivelto Silva, Isaque Rodrigues “Zaza” e dois membros da 

CIDM. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 Esta prova será disputada em conformidade com o Código Desportivo Internacional da FIA e da 

FIM (e seus anexos), as Prescrições Gerais Aplicáveis às Provas de Automobilismo e Karting e 
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Motociclismo, as Prescrições Especificas de Circuitos, pelos Regulamentos Gerais do CAV2019 em 

aspectos específicos e pelo presente Regulamento Particular, os quais todos os Concorrentes, pelo 

simples facto da sua inscrição, se comprometem a respeitar. 

2.2 O programa da prova desenrolar-se-á de acordo coma grelha horária anexa. 

3. LICENÇAS DESPORTIVAS 

3.1 Esta prova é aberta a todos os titulares de Licenças Desportivas válidas em Angola no ano de 2019, nos 

termos e compatibilidade previstas no Regulamento de Emissão de Licenças Desportivas 2019 e na regu-

lamentação das diversas competições que a integram.  

4. PARTICIPANTES 

4.1 Motorizadas KUPAPATAS – podem participar motorizadas até 150 c.c. ORIGINAIS; 

4.2 Motorizadas DT – podem participar motorizadas DT até 50 c.c. KITADAS; 

4.3 Motos – AGP 600 e EVO600 - podem participar motos cuja cilindrada não exceda os 600 c.c. e que 

cumpram o Regulamento Técnico CAV2019; 

4.4 Turismos: 

Classe A - TUR2000 - Viaturas de Turismo entre 1601 e 2000 cc, de duas rodas motrizes, sem sobrea-

limentação e conforme Regulamento Técnico. 

Classe B - TUR1600 - Viaturas de Turismo até 1600cc, de duas rodas motrizes, sem sobrealimentação 

e conforme Regulamento Técnico. 

Classe D – TURDIESEL - Viaturas de Turismo até 2000 c.c., de 2 rodas motrizes, motores die-

sel/gasóleo, 4 cilindros, turbo sem exceder 140HP de potência. 

4.5 GT&S 

Classe GT - Viatura de Grande Turismo ou derivados, de 2 ou 4 rodas motrizes, com ou sem sobreali-

mentação e conforme o regulamento Técnico. 

Classe C2 - Viaturas construídas para competição e protótipos, com chassi tubular ou monocoque, 

fechados com rodas cobertas ou descobertas. 

Classe C1 - Viaturas construídas para competição e protótipos, com chassi tubular ou monocoque, 

fechados com rodas cobertas ou descobertas. Motores limitados a 2000 c.c. se tiverem sobrealimenta-

ção e motores até 3000 c.c. sem sobrealimentação. 

4.6 O número máximo de participantes admitidos em cada uma das provas é de 25 corredores, sendo que a 

organização pode alterar o programa se o número de inscrições for inferior a 10 corredores por prova. 

5. CIRCUITO 

5.1 O Circuito da Cidade de Malanje tem cerca de 2640 metros e apresenta um pavimento de emulsão asfál-

tica não muito abrasivo. O seu traçado é urbano e apresenta a maior parte das curvas de 90º. Todas as pro-

vas são realizadas no sentido anti-horário. 

6. VERIFICAÇÕES 

6.1 Verificações Administrativas: 

6.1.1 Serão efectuadas na Sala de Controlo segundo o programa horário constante do Anexo II. 

6.2 Verificações Técnicas Iniciais: 
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6.2.1 Serão efectuadas nas Boxes Técnicas do Circuito, localizadas no início das Boxes, sendo o 

acesso feito após as verificações administrativas e respectiva credenciação, segundo o pro-

grama horário constante do Anexo II. 

6.3 As Verificações Técnicas finais, incluindo a pesagem aos três primeiros classificados do CAV-TUR e 

CAV-AGP600: 

6.3.1 Serão efectuadas nas Boxes Técnicas do Circuito, sendo os Condutores informados à sua 

entrada no Parque Fechado, no final da prova, se a sua viatura ou motorizada foi designada 

para ser verificada, devendo nesse caso, seguir as instruções que lhe forem transmitidas pelos 

Oficiais de Prova.  

7. CONTROLE ANTIDOPAGEM e ANTI ÁLCOOL 

7.1 De acordo com o Artigo 44º e 45º das Prescrições Gerais Aplicáveis às Provas de Automobilismo e Kar-

ting e Motociclismo, o Controle Antidopagem e Controle Anti Álcool efectuar-se-á no “Medical Centre” 

do Circuito situado na entrada das Boxes pela Equipa da «AGÊNCIA ANGOLANA ANTI DOPING ou 

Comissão do Controlo Antidoping» e/ou pela «equipa médica do INEMA». 

8. INSCRIÇÕES 

8.1 As inscrições estão abertas a partir das 15:00 horas de sexta-feira – 28/06/19, junto do Secretariado 

permanente, podendo-se inscrever todos os pilotos detentores de Licenças Desportivas 2019 emitidas pela 

FADM. 

8.2 Os pilotos apenas se podem inscrever em uma das modalidades (KUPAPATAS, DT, Moto, Turismos e 

GT&S), utilizando apenas uma moto ou viatura. Nas provas de automóveis, independentemente das clas-

ses, são aceites inscrições até 2 pilotos por cada carro, devendo no entanto o 2º piloto fazer pelo menos 

metade do número de voltas totais da corrida. 

8.3 Na altura da inscrição será facultada às equipas toda a documentação da prova e atribuídos os respecti-

vos lugares nas boxes. 

8.4 Valor das Inscrições: 

Categoria Taxa de Inscrição 

AGP/EVO 600 5.000,00KZ 

TUR-A/TUR-B/TUR-D 5.000,00KZ 

GT&SP 5.000,00KZ 

9. CREDENCIAIS  

9.1 Serão entregues após a recepção da Ficha de Inscrição 

 1 Piloto 

 1 Chefe de Equipa 

 1 Mecânico 

 1 Assistente por mota/carro.  

10. PUBLICIDADE 

10.1 Será obrigatória a colocação de autocolantes identificativos da FADM e do Patrocinador Oficial 

e demais patrocinadores. 

10.2 Esta proibida toda a publicidade ofensiva. 
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11. SEGURANÇA 

11.1 A organização vai criar condições para a realização do evento com o menor risco possível, colocando 

em todo o circuito protecções com sacos de areia, barreiras metálicas, barreiras de betão, barreiras de plás-

tico e pneus e, com o apoio da Polícia Nacional e dos Bombeiros, garantirá a segurança do público, defi-

nindo as zonas de risco e adoptando as medidas de prevenção necessárias para o cumprimento escrupuloso 

das regras e normas que este desporto exige, reservando-se ao direito de não realizar ou suspender qualquer 

uma das provas em caso de ocorrência de falhas de segurança. 

11.2 No caso de ser necessário a entrada do “Safety Car”, serão cumpridas obrigatóriamente as seguintes 

medidas: 

a) É dada bandeira amarela agitada em todos os pontos do circuito; 

b) Todos os corredores deverão seguir o SC, sendo proibida qualquer ultrapassagem; 

c) A linha de saída da box (Pit-Line) fica encerrada até ser retirado o SC; 

d) Na última volta do SC é mostrada a placa “SC-OUT” na linha de meta e o Safety Car apaga a luz do 

tejadilho, indicando a sua saída quando passar pela boxe, nesta volta, o carro imediatamente a seguir ao 

SC deve abrandar e deixar que o SC se distancie para poder ser feita a largada com segurança; 

e) A largada será feita apenas quando o semáforo vermelho se apagar ou a bandeira verde for agitada. 

f) O “Pit Line” é aberto assim que for retomada a corrida. 

12. TREINOS LIVRES 

12.1 Os treinos livres terão a duração estabelecida no programa da prova. 

13. TREINOS CRONOMETRADOS 

13.1 As motos até 600c.c. farão uma sessão de qualificação, sendo estabelecida a grelha de partida pela volta 

mais rápida de cada concorrente. 

13.2 Os automóveis farão uma sessão de qualificação UNIFICADA, sendo estabelecida a grelha de partida 

pela volta mais rápida de cada concorrente. 

14. CORRIDAS 

14.1 KUPAPATAS - A prova das motorizadas KUPAPATAS tem início às 14:00 e termina assim que o 

primeiro corredor der 5 voltas ao circuito, classificando-se todos aqueles que cortarem a meta. 

14.2 DTs - A prova das motorizadas DT tem inicio às 14:20 e termina assim que o primeiro corredor der 7 

voltas ao circuito, classificando-se todos aqueles que cortarem a meta. 

14.3 MOTOS 600 - A prova de motos até 600cc é constituída por duas corridas (mangas) de 18 voltas cada 

uma de acordo com o programa, sendo a pontuação atribuída de acordo com o Regulamento Desportivo 

CAV2019 - Motociclismo. 

a) A classificação final do Grande Prémio é feita pelo somatório dos pontos obtidos na primeira e segunda 

corrida (manga), vencendo o piloto que obtiver mais pontos. Em caso de empate do nº de pontos, a 

classificação da 2ª corrida (manga) é o factor de desempate. 

14.4 AUTOMÓVEIS - A prova automóveis consiste em duas corridas (mangas) de 18 voltas ao circuito de 

acordo com o programa, participando as classes TUR1600cc, TUR2000cc, TURDiesel e GT&S sendo a 

pontuação atribuída segundo o Regulamento Desportivo da Categoria CAV-TUR2019 e do CAGT&S. 
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a) A classificação final do Grande Prémio é feita pelo somatório dos pontos obtidos na primeira e segunda 

corrida (manga), vencendo o piloto que obtiver mais pontos em cada classe de carros. Em caso de empa-

te do nº de pontos, o factor de desempate será pela pole-position. 

15. HINO NACIONAL - APRESENTAÇÃO PILOTOS E EQUIPAS 

15.1 A presença de todos os pilotos devidamente equipados é obrigatória. 

15.2 Esta cerimónia realiza-se na abertura oficial da corrida que geralmente é feita as 14 horas.   

16. PÓDIO e PRÉMIOS 

16.1 A cerimónia de pódio é obrigatória para todos os participantes na prova. 

16.1.1 Todos os pilotos devem obrigatoriamente estar devidamente equipados para se dirigirem ao 

pódio.  

16.1.2 O piloto que não estiver devidamente equipado não poderá subir ao pódio. 

16.1.3 Não será aceite nenhum representante do piloto no pódio, salvo excepções solicitadas por escrito 

ao director de prova e devidamente aprovadas. 

16.1.4 O piloto vencedor de uma classe deverá obrigatoriamente ser acompanhado ao pódio por um 

elemento da sua equipa a fim de receber o troféu de equipa vencedora. 

16.1.5 O não cumprimento dos pontos acima resultará em sanções a decidir pelo Director de Prova e 

Comissários da FADM no momento, sanções que podem chegar a perca da classificação na corrida. 

16.2 Serão oferecidas Medalhas para todos os Concorrentes inscritos no “G.P. AHRA – CIDADE DE 

MALANJE”. 

16.3 Lista dos Prémios e Taças  

CAV-TUR 

CLASSE A 
Troféu aos 3 primeiros classificados e a 

Equipa vencedora 

CLASSE B 
Troféu aos 3 primeiros classificados e a 

Equipa vencedora 

CLASSE DIESEL 
Troféu aos 3 primeiros classificados e a 

Equipa vencedora 

CAV-GT&S CLASSE GT&S 
Troféu aos 3 primeiros classificados e a 

Equipa vencedora 

CAV-EVO600 

AGP 600 
Troféu aos 3 primeiros classificados e a 

Equipa vencedora 

EVO 600 
Troféu aos 3 primeiros classificados e a 

Equipa vencedora 

DT  Troféu aos 3 primeiros classificados 

KUPAPATAS  Troféu aos 3 primeiros classificados 

17. DIVERSOS 

17.1 Transponders 
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17.1.1 Todos os Concorrentes são obrigados a ter montado nas suas motas e automóveis os transpon-

ders cedidos pela Equipa de Cronometragem. 

17.1.2 A entrega dos transponders será efectuada contra entrega de uma caução, no valor de 

10.000,00KZ. Caso o transponder seja danificado ou desapareça, o concorrente é responsável pelo mes-

mo. Assim sendo a caução será utilizada para descontar no valor total do transponder (50.000,00KZ). 

17.1.3 Enquanto não proceder ao pagamento do transponder à FADM, o concorrente não poderá parti-

cipar em provas da FADM. 

17.2 Conferências de Imprensa 

17.2.1 Após a cerimónia de Pódio devem todos os PILOTOS envolvidos na mesma estar imediatamente 

disponíveis para a Conferência de Imprensa. 

17.2.2 O local da Conferência de Imprensa será comunicado aos concorrentes no Briefing. 

17.3 Stop & Go 

17.3.1 O local de cumprimento das penalidades de Stop & Go, está situado à entrada do Pit-Lane, antes 

das boxes técnicas. Este local encontra-se devidamente assinalado. 

17.4 Boxes 

17.4.1 Haverá boxes colectivas para todos os concorrentes de acordo com o plano aprovado pela 

ORGANIZAÇÃO. 

17.5 Boxes Permanentes 

17.5.1 Não está prevista a ocupação das boxes permanentes. 

17.6 Espaços de Paddock 

17.6.1 Todos os interessados em dispor de espaços publicitários ou de catering no Paddock ou a volta 

do Circuito, para montagem de tendas próprias, devem solicitar informações a: 

Secretariado da PROVA 

Tel.: 935259667 - Pelinganga 

E-mail:  

18. PENALIZAÇÕES 

18.1 Serão penalizados os pilotos que parem fora do “pit-line” para repararem a sua viatura, ou por qualquer 

outra razão não considerada de força maior. 

18.2 Serão penalizados aqueles pilotos que não respeitarem as informações e orientações dadas pelos fiscais e 

direcção de prova. 

18.3 Poderão ser penalizados e mesmo desclassificados aqueles pilotos e equipas, cujo comportamento des-

portivo e cívico se revele incorrecto e ofensivo tanto para os organizadores como para os demais partici-

pantes. 

18.4 Serão impedidos de participar todos os pilotos que não se apresentem com equipamento de protecção 

adequado à prática da modalidade em que se inscrevem (fatos, luvas, capacetes, etc) e/ou cujas máquinas 

não cumpram com as regras de segurança adoptadas. 

18.5 Todas as penalizações serão aplicadas em dependência da gravidade da infracção e de acordo com o 

entendimento do Director de Prova após consulta ao Colégio de Comissários. 

19. PROTESTOS 

19.1 Todos os concorrentes inscritos devem apresentar protestos por escrito à Direcção da Prova que reunirá 

com o Colégio de Comissários a fim de analisar os factos e o considerar procedente ou não. 
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19.2 No caso de se verificarem comprovadamente infracções ao regulamento e regras estabelecidas nesta 

prova, a Direcção da Prova tomará as medidas disciplinares adequadas para estabelecer a verdade desporti-

va. 

20. OMISSÕES 

20.1 Toda e qualquer omissão a este regulamento deverão ser resolvidas recorrendo ao diálogo e bom enten-

dimento. Caso não seja possível chegar a consenso, recorrer-se-á aos órgãos tutelares (FADM) para resol-

ver a situação. 

20.2 Todas as irregularidades eventualmente ocorridas em pista e fora dela e no âmbito do Programa do 

“G.P. AHRA – CIDADE DE MALANJE”, serão analisadas pela Organização, Direcção da Prova e FADM 

que se reservam ao direito de estabelecer as medidas disciplinares adequadas. 

21. OFICIAIS DA PROVA 

21.1 FADM – Federação Angolana de Desportos Motorizados 

 Representada por: 

Ramiro Manuel Barreira – Presidente de Direcção 

António Octávio dos Santos – 1º Vice-Presidente de Direcção 

Isaque Rodrigues – Secretário-geral 

Manuel Padrão – Vice-Presidente para Comunicação e Marketing 

Júlio Oliveira – Membro da CIDM 

21.2 Governo da Província de Benguela 

 Representada por: 

Fernandes João - Direcção Provincial da Juventude e Desportos 

João Pelingana - Direcção Municipal da Juventude e Desportos 

21.3 Patrocinador 

 Representado por: 

AHRA 
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PROGRAMA: 

SEXTA–FEIRA, 28 Junho 2019 

20:00 Reunião Técnica com Pilotos e Equipas 

SÁBADO, 29 de Junho de 2019 

08:00 FECHO DA PISTA 

Inicio Dur Final CATEGORIA TIPO 

09:15 1 Hora 10:15 Verificações Administrativas e Técnicas TURISMO+GT&S+AGP/EVO600 

10:30 45min 11:15 TURISMO+GT&S Treinos Livres Autos – 1ª Sessão 

11:30 30min 12:00 MOTOS – AGP/EVO600 Treinos Livres Motos – 1ª Sessão 

12:15 30min 12:45 TURISMO+GT&S Treinos Livres Autos – 2ª Sessão 

12:50 30min 13:20 MOTOS – AGP/EVO600 Treinos Livres Motos – 2ª Sessão 

13:25 1 hora 14:25 INTERVALO ALMOÇO 

14:30 15min 14:45 MOTOS – AGP/EVO600 Treinos Livres Motos – 3ª Sessão 

14:50 15min 15:05 TURISMO+GT&S Treinos Livres Autos – 3ª Sessão 

15:15 30min 15:45 MOTOS – AGP/EVO600 Treinos Cronometrados/Qualificação 

15:50 40min 16:40 TURISMO+GT&S 
Treinos Cronometrados/Qualificação 

Sessão Unificada 

 1 Hora  VERIFICAÇÃO TÉCNICA CARROS & MOTOS 

16:50 ABERTURA DA PISTA 

17:30 1 Hora  Briefing do Director da Prova com os Pilotos e Chefes de Equipas 
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PROGRAMA 

DOMINGO, 30 de Junho de 2019 

07:00 FECHO DO CIRCUITO/PISTA 

Inicio Dur Final CATEGORIA TIPO 

08:00 1Hora 09:00 Verificações Técnicas 

 20min    

09:00 50min  09:50 TURISMO+GT&S Treinos Livres Autos – 4ª Sessão 

10:00 50min 10:50 MOTOS – AGP/EVO600 Treinos Livres Motos – 4ª Sessão 

11:00 45min 11:45 CAV2019-TUR+GT&S 1ª CORRIDA - 18 Voltas 

12:00 45min 12:45 CAV2019-EVO600 1ª CORRIDA - 18 Voltas 

INTERVALO 

13:00 30min 13:30 Volta a pista dos Clubes Motard’s e carros clássicos 
 

13:00 40min 13:50 Recepção dos Convidados Oficiais / Entoação do Hino Nacional /Apresentação de 

todas as Equipas 

13:30 FORMAÇÃO PARA FOTO DE FAMÍLIA (TODOS OS PILOTOS) 

Formação de grelha motorizadas DT 

14:00 CERIMÓNIA OFICIAL 

Início do Grande Prémio 

14:00 20min 14:20 MOTORIZADAS KUPAPATAS CORRIDA - 5 Voltas 

14:20 20min 14:40 MOTORIZADAS DT CORRIDA - 7 Voltas 

14:40 45min 15:25 CAV2018-TUR+GT&S 2ª CORRIDA - 18 Voltas 

15:30 45min 16:15 CAV2018-AGP/EVO600 2ª CORRIDA - 18 Voltas 

16:30 Afixação das Classificações Oficiais 

16:30 Distribuição e Entrega de Prémios 

18:00 ABERTURA DO CIRCUITO/PISTA 
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