
 

Regulamento Interno II GRANDE CORRIDA de Carrinhos de Rolamentos Benfeita 

 
Introdução 

Artigo 1º: A corrida realizar-se-á no dia 7 e 8 de Agosto de 2010, entre Luadas e Benfeita, 
sede de freguesia sendo que a concentração será junto ao Cemitério de Benfeita (fim do 
circuito). 
Artigo 2º: A direcção de prova é constituída por Ricardo Gonçalves, Ricardo Costa, Fernando 
Gomes 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, 965 487 609 e 
966 369 583ou fax 235 741 111 pelo e-mail: fregbenfeita@sapo.pt ou na sede da Junta de 
Freguesia de Benfeita 
Artigo 2º: O preço das inscrições, se feitas até 5 de Agosto, será de 5 € para dia 7, com 
ceia incluída; 10 € para dia 8 com almoço e 13€ para os dois dias com ceia, pequeno-almoço e 
almoço. Os acompanhantes pagarão 3€ (dia 7), 5€ (dia 8) ou 7€ (dois dias), com direito a 
refeição. As inscrições feitas entre dia 6 e o dia da prova terão um acréscimo de 1.5€ ao 
valor já estipulado. 
Artigo 3º: Todos os concorrentes terão seguro e lembrança incluídos no preço da inscrição. 
Artigo 4º: Cada concorrente poderá inscrever apenas um carrinho, que será analisado pela 
equipa de vistoria. 
Artigo 5º: Os concorrentes menores de 18 anos deverão entregar junto com a inscrição uma 
cópia do Bilhete de Identidade e autorização dos seus pais ou responsáveis, na qual se 
mostrem de acordo e cientes com todos os artigos deste regulamento. 
Artigo 6º: 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. 
 

A - Regulamento dos carrinhos 
Artigo 1º: Os carrinhos podem ser de qualquer formato e construídos em qualquer tipo de 
material, não devendo aparentar formas susceptíveis de facilmente provocar danos ou 
ferimentos pessoais em caso de despiste; 
Artigo 2º: os rolamentos são de esfera e totalmente em metal. 
Artigo 3º: Categoria Originais: os rolamentos não têm diâmetro exterior superior a 12 cm 
Artigo 4º: Categoria Alterados: rolamentos com alteração no sentido de aumentar o seu 
diâmetro e carros com um eixo com rolamentos de 13 cm desde que os restantes rolamentos 
não tenham um diâmetro superior a 11 cm; 
 
Artigo 5º: O único meio de locomoção do veículo é a força da gravidade. 
Artigo 6º: O único contacto do carro com o asfalto será os rolamentos. 



Artigo 7º: O uso de sistema de travagem é obrigatório ao longo de toda a competição. 
Artigo 8º: O piloto não deverá estar preso ao carro através de nenhum dispositivo. 
Artigo 9º: 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 10º: 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. 

Artigo 11º: para a prova de dia 7 de Agosto é obrigatório que os carrinhos possuam 
iluminação com alcance mínimo de 1 metro. 

B - 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 qualquer veículo 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 2 concorrentes.  
Artigo 6º: É proibido utilizar as mãos, os pés ou outros acessórios para obter maior 
velocidade, no início da partida, sob pena de penalização. 
Artigo 7º: Para o alinhamento na grelha de partida serão realizadas chamadas dos carros 
pelo seu número. 
Artigo 8º: O concorrente deverá imobilizar de imediato o veículo sempre que seja mostrada 
uma bandeira vermelha por um dos fiscais de pista. 
Artigo 9º: 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. 

C – Regulamento dos Participantes: 
Artigo 1º: É permitida a participação a todos os indivíduos do sexo masculino ou feminino, 
com idade igual ou superior a 12 anos  
Artigo 2º: Os participantes menores são obrigados a ter uma autorização escrita de 
assumpção de responsabilidade por parte do representante legal bem como fotocópia do 
documento de identificação deste; 
Artigo 3º: É expressamente obrigatório o uso de capacete, luvas, camisola de mangas 
compridas, calças e calçado fechado; 
 Artigo 4º: nos menores é obrigatório o uso de capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras, 
no entanto, recomenda-se veementemente o uso destes dispositivos de segurança a todos 
os participantes; 



Artigo 5º: por questões de segurança é dever dos participantes a utilização do capacete e 
luvas durante a subida das carrinhas e durante o carregamento e descarregamento dos 
carrinhos; 
Artigo 6º: é vedada aos participantes uma conduta que desrespeite as normas da prova, os 
membros da organização, público ou outros participantes; 
Artigo 7º: é vedada a participação aos indivíduos que não cumpram o estipulado nos artigos 
C1, C2,C3 e C4. 
Artigo 8º: Todos os participantes devem-se fazer acompanhar de Bilhete de Identidade. 

 
Categorias e prémios 

Artigo 1º: Haverá as seguintes categorias: 
  1- Originais; 
  2- Alterados; 
Artigo 2º: Serão entregues troféus aos primeiros e segundos classificados de cada categoria 
e  1 prémio surpresa para a equipa mais numerosa. 
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 e pneus) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Ficha de Inscrição 
Nº ____________ 

(a preencher pela organização) 
 
 

Nome: ______________________________________________________ 
Morada: _____________________________________________________ 
Localidade: _________________código postal:  _____-____ ____________ 
Idade: _______ Categoria:      Original _____     ;       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 2010. 
 

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 Encarregado de Educação 

 
_____________________________________ 

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


