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Aditamento Nº. 05                          5ª Prova – Rio Maior – 06 de Outubro de 2019 

 
 

Informativo 
 

 
A última prova do 16º Troféu YAMAHA irá ser realizada em Rio Maior, localidade considerada como a cidade 
do desporto a nível nacional. A “Pista do Areeiro” é uma das preferidas da maioria dos pilotos desta 
caravana, sendo uma das melhores desta competição, seja pelo seu traçado, pelo piso e também pelo 
enquadramento paisagístico.  
 
O parceiro local nesta 5ª ronda é, como habitualmente, o Moto Clube de Rio Maior, que conta com o apoio 
da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Rio Maior, numa parceria com este evento que já dura há 7 
anos. 
 
Em 2019 e para 5ª ronda, o traçado sofreu alterações significativas em comparação com 2018, estas 
modificações foram necessárias em virtude do crescente número de participantes – a Prova de Rio Maior é a 
que tem o maior número de participantes de sempre do Troféu Yamaha, e a ideia foi deixar o traçado menos 
exigente do ponto de vista físico, para garantir a diversão de todos os pilotos. Por isso, esperamos um grande 
fecho que competição uma vez mais em Rio Maior.  
 
Especialmente em Rio maior, é proibido fazer marcações previas no Paddock por parte dos 
pilotos/equipas. O espaço destinado para o Paddock deve ser ocupado (com infraestruturas definitivas 
para apoio ao piloto na prova), por ordem de chegada a partir de sábado anterior à prova.  
 
De modo a diminuir o tempo de espera e organizar melhor a colocação dos transponders, serão utilizadas 
2 linhas paralelas para colocação do transponder, por ordem do alinhamento dos treinos.  
 
Tendo em conta esta 5º ronda do Troféu Yamaha ser disputada a 6 de Outubro, dia da eleições Legislativas 
2019, a Yamaha quer salientar a alternativa para exercer o seu direito de voto. 
Pode solicitar (entre 22 e 26 de setembro) votar antecipadamente indo depois no dia 29 a uma mesa de voto 
à sua escolha dentro das que irão ser disponibilizadas. 
Podem requerer essa votação por via postal ou no seguinte site: https://www.votoantecipado.mai.gov.pt/ 
 
 
De salientar os seguintes pontos do Regulamento de 2019:  
 
“2.5 Colete refletor para auxiliar em pista 
Para a Classe Infantis Moto/ Infantis Moto4, será fornecido um colete refletor nas verificações técnicas a cada 
pessoa responsável por cada um dos pilotos, em participação em cada prova. Colete esse, que o identificará e 
autorizará a entrada em pista para auxílio, caso seja necessário ao piloto em treinos ou corrida. Este colete 
deverá ser obrigatoriamente devolvido à organização em conjunto com o “transponder” no fim treinos ou 
corrida. No caso de a pessoa responsável não proceder à entrega do mesmo após o final da corrida do dia em 
conjunto com o “transponder” o piloto poderá vir a ser desclassificado.” 
 
“4.1.3 Preparação técnica Infantis moto.  
Na classe Infantis Moto o ponto 4.1.1 não se aplica. Nesta classe só é permitido a alteração de: Pneus; 
Substituição da ponteira de escape que não a de origem; Guiador ou suportes de Guiador (no sentido de 
ajustar a posição de condução); Alterar o Banco (no sentido de ajustar a posição de condução); e Alterar as 
suspensões por suspensões mas mais recentes de origem do mesmo modelo. Mais nenhuma alteração será 
permitida. Nem a alteração de ciclística.” 
 
“4.3.4 Suporte de transponder  
Será obrigatório que todos os participantes possuam um suporte de transponder afixado na sua moto 
ou moto4 compatível com os transponders da equipa de cronometragem do Troféu. Os pilotos que não 
possuírem este equipamento podem adquirir o mesmo nas Verificações Técnicas pelo valor de 8€. Esta 
medida torna-se obrigatória e imprescindível de modo a proporcionar o normal desenrolar da prova e o 
cumprimento do horário da mesma.” 
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“9.2. Tapetes Ecológicos  
Tendo a YAMAHA adotado uma preocupação ambiental, todos os atestos, reparações ou assistências 
efetuadas durante o trofeu têm obrigatoriamente de ser feitas em cima de tapetes apropriados para o 
efeito. Cada Piloto deve ter o seu tapete e a organização pode inspecionar as boxes para a confirmação do 
mesmo.  
 
Os tapetes têm de ser impermeabilizados, conter uma parte absorvente de forma a não existir nenhum 
tipo de derrame nem contaminação do solo. Com esta iniciativa, a YAMAHA pretende consciencializar, e 
acima de tudo minimizar possíveis danos ambientais.” 
 
Como benefício associado à inscrição no Troféu YAMAHA 2019, os pilotos poderão adquirir, com desconto 
sobre o preço de venda ao público, um tapete de manutenção para todo-o-terreno da YAMAHA, na rede de 
concessionários autorizados YAMAHA em Portugal, ou na boutique do Troféu no camião Yamaha, desde que 
apresentado o número da inscrição válida referente à época 2019. 
 
É obrigatório cada piloto apresentar o seu tapete nas verificações técnicas. 
 
 

 
Técnico 

 
O formato desta 5ª prova de 2019 será o mais tradicional do Troféu, com treinos de manhã e corridas de tarde.  
 
As grelhas de partida serão formadas ao estilo MotoGP, por ordem crescente dos tempos obtidos nos treinos 
cronometrados, para as corridas de duas ou mais classes a grelha será formada por ordem crescente dos 
tempos obtidos nos treinos cronometrados por cada classe, partindo cada classe com intervalo de 10s. A 
ordem das classes na grelha de partida será formada de acordo com a melhor média da melhor volta nos 
treinos cronometras dos 3 primeiros classificados de cada classe.  
 
Teremos três pistas para as diversas classes, devidamente identificadas no horário e no desenho da pista.  
A Cronometragem das corridas encerrará 5 minutos (pista grande), 3 minutos (pista média) e 2minutos (pista 
pequena) após a passagem pela meta do vencedor de cada corrida em termos absolutos.  
 
Horário do dia e mapa da pista em folha anexa.  
 
A Comissão do Troféu reserva-se o direito de alterar o esquema da prova se o número de participantes ou 
outra razão assim o justificar.  
 
Nota: Este Aditamento não dispensa a leitura do Regulamento Desportivo do 16º Troféu YAMAHA 2019.  
 

Estão de facto reunidas todas as condições para mais uma epata da 16ª edição do Troféu YAMAHA seja mais 
um grande dia de confraternização, competição e acima de tudo uma grande festa desta família YAMAHA.  
 
Contamos consigo, junte-se a nós e traga, pelo menos, um amigo! 
 


