
 

Regulamento Interno I GRANDE CORRIDA de Carrinhos de Rolamentos Benfeita  

 
Introdução 

Artigo 1º: A corrida realizar-se-á no dia 5 de Julho de 2009, entre Luadas e Benfeita, sede 
de freguesia sendo que a concentração e inscrições será junto à Junta de Freguesia de 
Benfeita. 
Artigo 2º: A direcção de prova é constituída por Ricardo Gonçalves, Ricardo Costa, Jorge 
Costa e elementos da Junta de Freguesia, que julgará e decidirá os casos não previstos no 
presente regulamento. 
Artigo 3º: Caberá à direcção da prova: 
1- Designar a equipa de vistoria dos carros; 
2- Elaborar a organização das corridas eliminatórias; 
3- Designar os fiscais de pista. 

 
Inscrições 

Artigo 1º: As inscrições poderão ser feitas pelos telefones 235 741 903, 964 357 484,  
966 369 583, 963 417 934 e 939 475 841, pelo e-mail: fregbenfeita@sapo.pt ou na sede da 
Junta de Freguesia de Benfeita 
Artigo 2º: O preço das inscrições, se feitas até 4 de Julho, será de 10 € e se feitas no 
próprio dia de 12 € com direito, almoço e brindes. Os acompanhantes pagarão 5 € ou 7€, 
dependendo do dia de inscrição, com direito a almoço. 
Artigo 3º: Cada concorrente poderá inscrever apenas um carrinho, que será analisado pela 
equipa de vistoria. 
Artigo4º: Os concorrentes menores de 18 anos deverão entregar junto com a inscrição uma 
autorização dos seus pais ou responsáveis, na qual se mostrem de acordo e cientes com todos 
os artigos deste regulamento. 
Artigo 5º: Cada carro inscrito receberá no acto da inscrição um autocolante com o número do 
carro que deverá ser afixado no carrinho ou nas costas do piloto até ao final da corrida. 
 

Regulamento dos carrinhos 
Artigo 1º: O único meio de locomoção do veículo é a força da gravidade. 
Artigo 2º: O único contacto do carro com o asfalto será os rolamentos. 
Artigo 3º: O uso de sistema de travagem é obrigatório ao longo de toda a competição. 
Artigo 4º: O piloto não deverá estar preso ao carro através de nenhum dispositivo. 
Artigo 5º: Os carros que apesar de o seu meio de locomoção ser a força de gravidade mas 
que não se desloquem em rolamentos poderão se inscrever, participando apenas nas descidas 
livres, no final dos outros participantes. 

Artigo 5º: Os carros devem ser construídos de modo a oferecer segurança ao piloto e seus 
adversários, não devendo conter objectos pontiagudos ou cortantes, nem estruturas que 
possam tornar-se perigosas em caso de acidente. Todos os elementos deverão estar 
devidamente fixados no carro. 

Regulamento da competição 



Artigo 1º: Uma vez chegados ao local da prova, todos os carros devem ser levados pelos seus 
pilotos para o local designado pela organização como boxes, bem como acatar todas as 
indicações dos elementos da organização presentes no local. 
Artigo 2º: Será vedada a entrada de automóveis na pista, mesmo que pertencentes a pilotos. 
Artigo 3º: A prova será composta por eliminatórias, onde descem 2 ou 3 carros de cada vez, 
mediante o número de inscrições. 
Artigo 4º: Serão apurados para a eliminatória seguinte o primeiro ou os dois primeiros carros 
de cada descida, mediante o número de inscrições. 
Artigo 5º: Haverá tantas eliminatórias quanto as necessárias até à ultima eliminatória em que 
participem apenas 3 ou 4 concorrentes.  
Artigo 6º: Não poderá utilizar as mãos, os pés ou outros acessórios para obter maior 
velocidade, no início da partida. 
Artigo 7º: Só serão admitidos na prova concorrentes munidos de capacete, casaco ou 
camisola de mangas compridas, calças e calçado fechado. 
Artigo 8º: Para o alinhamento na grelha de partida serão realizadas chamadas dos carros 
pelo seu número. 
Artigo 9º: O concorrente deverá imobilizar de imediato o veículo sempre que seja mostrada 
uma bandeira vermelha por um dos fiscais de pista. 
Artigo 10º: Em caso de acidente o piloto e veículo devem ser retirados imediatamente da 
pista ou da trajectória e informar um dos fiscais de pista ou elementos da organização 
presentes. 

Categorias e prémios 
Artigo 1º: Haverá as seguintes categorias: 
1- Madeira; 
2- Ferro 
3- Alterados; 
4- Carrinho mais original; 
5- Melhor participação feminina; 
Artigo 2º: Serão entregues troféus aos primeiros classificados das categorias madeira, 
ferro e alterados, 1 troféu ao carrinho mais original e 1 troféu à melhor participação 
feminina. 
Artigo 3º: Aos restantes participantes será entregue um saco com 1 certificado de 
participação e lembranças. 
 

Segurança 
Artigo 1º: O local da realização das descidas estará cortado ao trânsito por elementos das 
forças de segurança (GNR) ou por elementos da organização. 
Artigo 2º: O percurso terá nos locais de maior perigo protecções (fardos de palha) para 
amortecer eventuais acidentes, pessoal auxiliar para prestar os cuidados necessários tendo 
em vista a segurança da prova, e fitas vermelhas a indicar as zonas perigosas. 
Artigo 3º: Haverá ambulâncias de socorro de prevenção à prova. 
Artigo 4º: Todos os participantes deverão ter uma postura com vista a garantir as condições 
de segurança, bem como acatar todas as indicações dos elementos da organização. 
Artigo 5º: A organização da corrida não se responsabiliza por quaisquer incidentes que 
possam ocorrer durante o evento. 
 



 

I GRANDE CORRIDA De Carrinhos de Rolamentos 
Benfeita – (Arganil) 

 

 

Ficha de Inscrição 
Nº ____________ 

( a  p r e e n c h e r  p e l a  o r g a n i z a ç ã o )  

 

 

Nome:_________________________________________ 
Morada:  ________________________________________  
Local idade: _______________código postal :  ____-___ _______  
Idade:  _______ Categoria:      Madeira;       Ferro;       Alterado 
Acompanhante(s): ____________________________________ 

____________________________________ 

 
Declara ter lido o conteúdo do Regulamento Interno, do qual se mostra conhecedor e desta 
forma desresponsabiliza a Organização (Junta de Freguesia de Benfeita) por qualquer 
eventualidade que possa ocorrer, resultante da sua participação na referida prova. 
 
Benfeita, ____ de ________________ de 2009. 
 

O Concorrente 
 

_____________________________________ 

 
O(s) Acompanhante(s): 

 

_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
No caso de ser menor de 18 anos, é obrigatória a assinatura dos Pais ou Encarregados de 
Educação, sem a qual o Concorrente não pode ser admitido. 
 

O Pai ou Encarregado de Educação 
 

_____________________________________ 
 

 
Nota: É necessária a apresentação de cópia/s do/s Bilhete/s de Identidade 

    


