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1. Esta Prova será disputada segundo os Termos Previstos no Art. 18 do Código 

Desportivo Internacional, nela se admitindo  consequentemente a Participação de 

Pilotos detentores de a Participação de Pilotos detentores de  Licenças 

Desportivas. 

 

1.1 PROVA FESTAS DO MAR 

 

- São admitidos a participar nesta PROVA FESTAS DO MAR 2019 todos os 

veículos das diversas categorias que obedeçam as especificações definidas 

pelos códigos Desportivo Internacional e que estejam de acordo com o 

Regulamentos Festas do Mar 2019.  

   

CLASSE A (Viaturas de Turismo compreendidas entre 1601 CC e 

2000CC, de duas Rodas Motrizes, sem sobre alimentação e conforme 

Regulamento Técnico) 

CLASSE B (Viaturas de Turismo compreendidas até 1600CC de 

duas rodas Motrizes, sem sobrealimentação e conforme 

Regulamento Técnico 

 

CLASSE GT (Viaturas, de Grande Turismo (GT),ou derivadas de 2 

ou 4 rodas motrizes, sem ou com sobrealimentação).  

- CLASSE SPORT (Viaturas construídas exclusivamente para  

protótipos, com chassis tubular ou monocoque, fechados ou com  

silhueta de automóveis de GT ou Turismos) 

 

- CLASSE DIESEL (Viaturas com motorização a Diesel 

 

2. PROVA  

2.1 A Prova será disputada no Circuito Habitual, Citadino, 

(conforme croqui) cujo o Perímetro é de 2.950 Mts. Será no 

sentido contrário aos ponteiros do Relógio, e será disputada em 50 

voltas.  

2.2 A Qualificação para a Grelha será feita em uma sessão de 

treinos cronometrados que determinará a Pole- Position O tempo 

para a sessão qualificativa será de 20 minutos, sem limite de 

passagens pela pista.  
 

REGULAMENTO 
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3. TRANSPONDERS 

  

3.1 - É Proibida a utilização de Sistema de telemetria ou de 

qualquer outra base informática que permita transmissão de dados 

entre viaturas em movimento e a zona das Boxes e Vice-Versa, 

durante o desenrolar dos Treinos Oficiais e da Corrida, salvo os 

instalados pelos Comissários e Cronometristas da Prova para o 

controlo do desenrolar da mesma 

  

3.2 A boa conservação dos Aparelhos de Cronometragem  

(Transponders). Instaladas nas viaturas pelos Comissários  

Cronometristas da Prova para o controlo do desenrolar da mesma, 

e de permanente responsabilidade do concorrente. A perda ou 

deterioração do mesmo levará a uma sanção de 200.000,00 Kz 

(Duzentos Mil Kwanzas). 

 

3.4 É permitida a Intercomunicação entre condutor, dentro da sua 

viatura em movimento e os membros da sua Equipa, através da 

utilização do sistema de rádio cuja função exclusiva seja a  

Transmissão/Recepção da voz Humana, nos termos do Art.". 1.3.  

Capitulo III do Anexo L. do CDI. 

 

4. JURISDIÇÃO 

 

4.1.Todos os Concorrentes a PROVA FESTAS DO MAR 2019, ao 
entregarem o seu Boletim de Inscrição devidamente preenchido, 
aceitam e concordam com todas as Condições do Presente 
Regulamento.  

4.2. Os Horários deverão ser rigorosamente cumpridos sob pena de 

Infracção 

4.3 As inscrições devem ser feitas até as 18 Horas do dia 29 de 

Março de 2019.  
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5. INSCRIÇÕES 

As Inscrições serão pagas conforme a Classe e darão direito a 4 
Passes para as Boxes incluindo o Piloto, caso o Concorrente esteja 
interessado" haverá passes para Box adicionais, cada Passe Box a 
mais custará 10.000.00 Kzs (NUM MAXIMO DE 2 PASSES 
ADICIONAIS).  
 

GT/SPORT - 15.000,00 KZ 

TURISMO   - 10.000,00 KZ 

MOTO         -   5.000,00 KZ 

DIESEL       - 10.000,00 KZ 

 

 

  

5.1. No Acto das Inscrições os Pilotos que não apresentarem a sua 
Licença Desportiva passada pela Associação de Tutela será 
penalizado com uma multa de 10.000,00 Kzs.  
 
 
6. PENALIDADES 

6. 1.  Serão penalizados os Pilotos que não cumprirem os horários 
estabelecidos pela Organização da Prova.  

6.2. - Serão penalizados os Pilotos que pararem fora do Pit Lane 

para repararem a sua viatura, ou por outra razão qualquer, não 

considerada de força maior.  

6.3. - Serão penalizados os Pilotos que não respeitarem as 

bandeiras de informação dadas pelos Fiscais de Pista ou 

orientação dada pela Direcção da Prova.  

6.4. - Serão Penalizados os Pilotos, cujo comportamento da sua 

Equipa se revele incorrecto, tanto do ponto de vista Desportivo 

como Cívico.  
 
 
6.5.  Serão penalizados os Pilotos que pisarem a Linha Amarela de 
Entrada e Saída da Box, salvo na largada.  

6.6. - Serão penalizados os Pilotos que praticarem Condução  

Antidesportiva.  

6.7. - Serão penalizados os Pilotos que não comparecerem ao 
Briefing.  

6.8. - Serão penalizados os Pilotos que entrarem ou saírem das 

Boxes com muita velocidade "Máximo 40Km/Hora"  
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AS PENALIZACÔES SERÃO AS SEGUINTES:  

RELATIVAMENTE AO PONTO:  

6.1.- Será adicionado ao tempo para a Grelha de Partida 10 
Segundos.  

6.2.- Caso o Piloto abandone a viatura, será desclassificado.   

6.3.- À primeira será advertido com a bandeira dada pelo Director de 

Prova, e se, o Piloto for reincidente será desclassificado.  

6.4.- A Equipa será multada com o valor de Akz: 5.000,00 Kz  

6.5.- À Primeira o Piloto será advertido e à Segunda será penalizado 

com uma passagem pelas Boxes.  

6.6.- Será o Piloto Penalizado na 1ª com advertência e à 2a  

desclassificado.  

6.7. - Será ao Piloto adicionado 10 segundos dos tempos para a 
grelha de partida. 

 

7. PROVA FESTAS DO MAR 2019 MOTOS 600 CC 

7.1. - A prova será disputada no 'Circuito Habitual (Citadino), Cujo 

perímetro é de 2.950 Mts. Será no sentido contrário aos ponteiros 

do relógio e será disputada em DUAS (2) mangas de 15 voltas 

cada.  

7.1.1. - A formação da grelha para a 2a manga será efectuada com 

base na classificação final da 1ª manga.  

7.2. - Só serão admitidas nesta prova motos de 600 c.c. das classes 

AGP600 e OPEN/EV0600.  

 

7.3. - Será obrigatório o uso de capacete, fato, botas e luvas de 

competição homologados para o efeito.  

7.4 - é obrigatório o número em todas as motos e em local bem 
visível.  

 

 

 



“NAMIBE, TERRA DA FELICIDADE” 

8.-TRANSPONDERS  

8.1. - É Proibida a utilização de Sistema de telemetria ou de qualquer  

outra base informática que permite a transmissão de dados entre a 

Moto em movimento e a zona das Boxes e vice-versa, durante o 

desenrolar dos treinos oficiais e da corrida, salvo os instalados pelos 

comissários e cronometristas da prova para o controlo do desenrolar 

da mesma. 

 

8.2 – A boa conservação dos aparelhos de cronometragem 

(transponders) instalados nas motos pelos comissários e 

cronometristas da prova para o controlo do desenrolar da mesma, é 

da permanente responsabilidade do concorrente. A perda ou 

deterioração dos mesmos levará a uma sanção de 200.000,00 Kz 

(Duzentos Mil Kwanzas)  

8.3. - É permitida a intercomunicação entre o piloto, em cima da 

moto em movimento e os membros da equipa, através da utilização 

do sistema rádio cuja função exclusiva seja transmissão/recepção da 

voz humana, nos termos do Art.1.3 Capitulo III do Anexo L do CDI.  

 

9. - JURISDIÇÃO 

   
 
9.1 - Todos os concorrentes a PROVA FESTAS DO MAR 2019 de 

Motos do Namibe ao entregarem o seu boletim de inscrição 

devidamente preenchido, aderem sem restrições ao presente 

regulamento.  
 
 
9.2 - Os horários deverão ser rigorosamente cumpridos sob pena de 
infracção 
 
9.3 – As inscrições serão pagas no valor de 5.000,00 Kz (Cinco Mil 
Kwanzas) e darão direito a 3 passes para as Boxes incluindo o do 
Piloto, caso o concorrente esteja interessado haverá passes para 
Box adicionais, cada passe a mais para a Box custará 10.000,00 Kz 
(Dez Mil Kwanzas) (NUM MÁXIMO DE 2 PASSES ADICIONAIS). 
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10. - PROVA DE TURISMO 1600/2000 (CAV-TUR)  
 
São admitidos a participar todos os veículos das diversas 
categorias que obedeçam às especificações definidas pelo código 
Desportivo Internacional e que estejam de acordo com o 
regulamento do CNV TURISMO 2019 AGRUPADOS nas 
seguintes classes: 
 
 
 

Classe A (Viaturas de Turismo compreendidas entre 1601cc e 

2000cc, de duas rodas motrizes, sem sobre alimentação e 

conforme Regulamento Técnico). 

Classe B (Viaturas de Turismo compreendidas até 1600cc, de 

duas rodas motrizes, sem sobrealimentação e conforme 

Regulamento Técnico). 

Classe Diesel (Viaturas em duas rodas motrizes com 

motorização a diesel)  
 
 
 

11. - PROVA 

11.1 - A prova será disputada no Circuito Habitual (citadino), cujo 

perímetro é de 2.950 Mts. Será no sentido contrário ao dos 

ponteiros do relógio e será disputada em 15 voltas.  

11.2 - A qualificação para a grelha será feita em uma sessão de 

treinos cronometrados que determinará a "pole-position".  

O tempo para a sessão qualificativa será de 20 minutos, sem limite 

de passagens pela pista.  

12. - TRANSPONDERS. 

, 12.1 - É proibida a utilização de sistema de telemetria ou de 

qualquer outra base informática que permite transmissão de 

dados entre Viatura em movimento e a zona das boxes e vice-

versa, durante o desenrolar dos treinos oficiais e da corrida, alvo 

os instalados pelos comissários e cronometristas da prova para o 

controlo do desenrolar da mesma.  

12.2 - A boa conservação dos aparelhos de cronometragem 

(transponders) instalados nas viaturas pelos comissários e 

cronometristas da prova para o controlo do desenrolar da mesma, 
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é da permanente responsabilidade do concorrente. A perda ou 

deterioração dos mesmos levará a uma sanção de 200.000,00 Kz 

(Duzentos Mil Kwanzas). 

 

12.3 - É permitida a intercomunicação entre o condutor, dentro da 

sua viatura em movimento e os membros da sua equipa, através da 

utilização do sistema de rádio cuja função exclusiva seja a 

transmissão/recepção da voz humana, nos termos do Art. 1.3 

Capitulo III do Anexo L do CDI.  

13. - JURISDIÇÃO 

13.1 - Todos os concorrentes, ao entregarem o seu boletim de 

inscrição devidamente preenchido aderem sem restrições ao 

presente regulamento.  

13.2 - Os horários deverão ser rigorosamente cumpridos sob pena 

de infracção 

13.3 – As inscrições deveram ser feitas até ao dia 29 de Março de 

2019 as 18 Horas, após esta data serão acrescidas de uma multa 

de 50 % do valor 

 

 

PRÉMIOS 

PROVA FESTAS DO MAR 2019 

 

CLASSE A 

1º Classificado – Troféu + Medalha 

2º Classificado – Troféu + Medalha 

3º Classificado – Troféu + Medalha 

 

CLASSE B 
 

1º Classificado – Troféu + Medalha 
 

2º Classificado – Troféu + Medalha 
 

3º Classificado – Troféu + Medalha 
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PRÉMIOS GP MOTOS AGP600 + OPEN600 
 

CLASSE OPEN / EVO600 
 

  
1º Classificado – Troféu + Medalha 

 
2º Classificado – Troféu + Medalha 

 
3º Classificado – Troféu + Medalha 

 
 
 
 
 

CLASSE AGP600 
 

  
1º Classificado – Troféu + Medalha 

 
2º Classificado – Troféu + Medalha 

 
3º Classificado – Troféu + Medalha 

 
 

PRÉMIOS CAV - TURISMOS 
 

CLASSE A 
 
 

1º Classificado – Troféu + Medalha 
 

2º Classificado – Troféu + Medalha 
 

3º Classificado – Troféu + Medalha 
 

 
CLASSE DIESEL 

 
 

1º Classificado – Troféu + Medalha 
 

2º Classificado – Troféu + Medalha 
 

3º Classificado – Troféu + Medalha 
 

 



 

 

 


