II Todo-o-Terreno das Festas da Madalena
Regulamento
Artigo 1º
Organização e Objetivos
1. O II Todo-o-Terreno, adiante designado por TT das Festas da Madalena, é uma organização
conjunta da Câmara Municipal da Madalena e da Empresa Melo & Matos, que terá lugar no
domingo, dia 24 de julho de 2016. A concentração será feita pelas 13h00 na rampa do
Porto Velho da Madalena.
2. O TT das Festas da Madalena tem como objetivo fundamental aliar à prática do Todo-oTerreno, quer no sentido da condução, no do convívio e espírito de ajuda, o contacto com
a natureza, dando a conhecer aspetos característicos da paisagem da Ilha do Pico, muitos
dos quais em locais inóspitos e inacessíveis pelos meios convencionais, percorrendo
principalmente estradas e caminhos de terra, que testarão as capacidades das máquinas e
condutores, pelos diferentes tipos de piso e obstáculos a ultrapassar.
Artigo 2º
Condições de Participação
1. Ler atentamente todas as informações contidas no regulamento, preencher corretamente
a ficha de inscrição e assinar o respetivo termo de responsabilidade;
2. O termo de responsabilidade será assinado pessoalmente junto à organização, devendo o
participante assinar o mesmo, no dia do passeio, antes da partida para o terreno;
3. O condutor do veículo terá que ter obrigatoriamente a sua carta de condução atualizada, o
veículo matriculado, inspecionado e o respetivo seguro obrigatório;
4. As viaturas terão de se apresentar, com todos os elementos, nomeadamente meios de

sinalização, iluminação e segurança, obrigatórios por lei para circulação na via pública, e
em perfeito estado de funcionamento;
5. É obrigatório que as viaturas se apresentem com todos os elementos da carroçaria,
nomeadamente limpa-para-brisas, portas do habitáculo e porta do compartimento do
motor;
6. As equipas serão obrigatoriamente constituídas por dois participantes, um Condutor e um
Co-piloto, por viatura, categoria e classe, ficando ao critério de cada equipa transportar
mais passageiros, desde que previamente inscritos;
7. A participação na prova está interdita a menores de 16 anos, excepto se o progenitor ou
representante legal integrar a equipa do mesmo, sendo necessária a prévia autorização da
Organização;
8. Todos os participantes, condutores e co-piloto ficam, pela sua inscrição, obrigados a
desenvolver o espírito de equipa do Todo-o-Terreno, que se caracteriza pela entreajuda,
simpatia e companheirismo;
9. É da responsabilidade dos participantes apresentarem-se nos passeios, na plenitude das
suas faculdades, tendo consciência que possuir robustez e saúde física é necessário para
participar neste tipo de eventos;
10. Só poderão participar no passeio do II Todo-o-Terreno das Festas da Madalena, os
indivíduos previamente inscritos, e dentro dos prazos estabelecidos;
11. O trânsito não estará encerrado, pelo que devem ser sempre respeitadas todas as regras
do código de estrada;
12. Ao longo das provas, as equipas deverão respeitar escrupulosamente as normas de
prevenção do ambiente, cumprindo todas as leis vigentes;
13. A Organização declina toda e qualquer responsabilidade por acidentes, quer com terceiros,
quer com danos próprios, que possam acontecer no decorrer dos passeios calendarizados;
14. A Organização dá-se ao direito de desqualificar qualquer elemento por conduta imprópria.

Artigo 3º

Categorias
1. O TT das Festas da Madalena é constituído por três categorias distintas e uma
subcategoria:
1.1 – Classe T2 – Esta classe promove um passeio em caravana por zonas idílicas da nossa Ilha, não
sendo de caráter competitivo aconselha-se todos os participantes a levarem um pequeno lanche
de partilha (não obrigatório) para eventuais paragens.
1.2 – Classe T1 – Esta classe é de caráter competitivo, sendo que em diversos pontos (PETT's) é
realizada uma prova cronometrada.
1.3 – Trial – É uma prova de esforço, tanto para a máquina como para os participantes, igualmente
cronometrado.
1.3.1 – AGRO-TRIAL – Esta é uma modalidade dedicada a tratores, nesta categoria apenas existe a
modalidade do Trial, ficando excluída a participação no T1 e T2.
Artigo 4º
Inscrições
1. A taxa de inscrição para cada participante tem um valor de 10€;
2. Método de inscrição:
2.1 – Na receção da Câmara Municipal da Madalena;
2.2 – Através do e-mail festasdamadalena@cm-madalena.pt;
3. No ato de inscrição, os concorrentes devem apresentar os dados indicados na ficha de
inscrição;
4. Após a realização da inscrição, não há direito ao retomo de qualquer pagamento efetuado;

