
 
 

 

Regulamento Desportivo 2013 
Rali/ TT 

 
 
O presente Documento pretende regulamentar alguns procedimentos para a realização 
de provas de Slot na vertente de rali e/ou TT. 
 
 

1.Disposições Iniciais  

Serve o presente Regulamento Desportivo para regulamentar os procedimentos a ter em conta para a 
realização de provas de slot na vertente de rali e/ou todo-o-terreno. A leitura deste documento não 
impede a leitura dos Regulamentos Técnicos de cada categoria/campeonato. 
 

2. Pistas 

2.1. Fabricadas em plástico da marca Ninco, Scx (scalextric) ou qualquer outro fabricante de pistas de 

slot . Sendo que ambas as marcas poderão ser utilizadas em simultâneo nas provas disputadas. 

2.2. A tensão das pistas é feita por transformador DS, sendo que a voltagem é da responsabilidade do 

piloto. 

3. Inscrições 
 
As inscrições para cada prova/ troféu/campeonato poderão ser feitas a partir de cada segunda-feira da 
semana a que corresponde o dia da prova e até à hora definida pela Organização para a entrada dos 
veículos em Parque Fechado. Neste caso, cobrar-se-á uma taxa a definir pelo clube,  sobre o valor da 
inscrição. 
 
 



4. Director de Prova 
 
O Director de Prova é a figura máxima na organização de uma corrida. A ele cabe fazer a verificação 
técnica do veículo e dirigir a prova. As suas instruções devem ser seguidas pelos participantes. O Diretor 
de Prova deve estar identificado e pode ser coadjuvado por Comissários de Prova designados por si. 
 
5. Prova 

5.1. As pistas a utilizar são novas para todos os concorrentes, não havendo treinos nas pistas oficiais. O 

carro zero percorrerá o circuito de modo a verificar a operacionalidade da mesma em sistema de 

corrente directa. 

5.2. Qualquer prova deve ter no mínimo duas etapas 

5.3. O horário de saída para a pista é conforme o da prova referida. 

5.4. Após a entrada do slot em parque fechado, o slot só pode sair depois de devidamente autorizado 

pela organização, do mesmo modo que não é permitido o manuseamento dos carros no parque fechado 

quer pelo próprio piloto ou outros sem autorização. 

5.5. Procedimento de saída para a pista. O slot tem de estar imobilizado antes do inicio da partida, na 

zona definida. Na 1ºetapa deve o slot ser colocado na zona da pista definida pela organização. Na 

2ºetapa o slot é colocado na calha imediatamente anterior á marcação da partida. 

5.6. Cada piloto só pode ter no máximo 2 assistentes de pista, cabendo ao piloto arranjar esses dois 

assistentes. 

5.7. Compete ao piloto e aos seus assistentes o averbamento do tempo na respectiva caderneta. 

5.8. Procedimento por falha do cronómetro, quando não fica o tempo averbado no cronometro da 

classificativa, ou quando o cartão não registou o tempo e houve visualização dos dois ou três primeiros 

dígitos/ segundos do cronometro xx,???;xx,x?? é atribuído o tempo xx,500 milésimos, enquanto no caso 

do cartão e o cronometro não dar, piloto repete com um intervalo mínimo de três pilotos. 

5.9. Cada pista tem tempo máximo, sendo o mesmo atribuído pela organização. Em caso do 
competidor ultrapassá-lo é anotado esse tempo máximo na sua caderneta como tempo da classificativa, 
passando o competidor para a pista seguinte. 

 

5.10. Em caso de empate na Classificação Geral da Prova, este será desfeito pelo maior número de 
tempos das especiais de classificação mais baixos conseguidos na prova pelos mesmos. Se prevalecer 
o empate será desfeito com o tempo averbado na primeira classificativa entre os mesmos. Caso 
persista passa-se a seguinte e assim sucessivamente até ser desfeito o mesmo. 
 
5.11 Campeonato/ Troféu 
Em caso de igualdade pontual o desempate far-se-á pela quantidade de vezes em que o piloto 
acumulou 1º lugar, 2º lugar e assim sucessivamente, se persistir o caso de desempate será o melhor 
resultado na primeira prova do campeonato/ troféu. 
 

 

 
 



6. Sistema de Pontuação 

1ºclass. 20Pontos 

2ºclass. 18Pontos 

3ºclass. 16Pontos 

4ºclass. 15Pontos 

5ºclass. 14Pontos 

6ºclass. 13Pontos 

7ºclass. 12Pontos 

8ºclass. 11Pontos 

9ºclass. 10Pontos 

            10ºclass. 9Pontos 

            11ºclass. 8Pontos 

             ...de 1 em 1 até…18º 

           Daqui para baixo pontuam todos um ponto. 

 

7. Assistências em prova 

 

É admitido dar pequenas afinações no Slot de pista para pista, desde que: 

 Não interfira nem atrase no bom desenrolar a prova (faça a mesma parar entre 
corredores); 

 É permitido ao piloto a estar no local definido para tal situação manipular o seu Slot afim 
de executar as suas reparações/alterações três minutos antes da sua saída para 
competir, tendo para o efeito dois minutos para manusear, penalizando o tempo que 
ultrapasse o mesmo. Se houver alguma impossibilidade, o piloto tem de colocar o seu slot 
na zona delineada para o efeito pegando no mesmo quando estiver reunidas as condições 
para voltar à competição (não pode estar com o mesmo na mão enquanto espera). 

 Após a saída do mesmo do parque assistências não é permitido substituir nenhum órgão 
do Slot, caso aconteça será penalizado com a respectiva penalização adequada, à 
excepção de lhe ser permitido pelo responsável máximo da prova. Podendo-se abrir sem 
retirar a carroçaria, em chassis que o permitam ( WRC / A/K)entre classificativas. 

 Na entrega dos slots para Parque Fechado os mesmos têm que ter todos os seus órgãos 
secos, inclusive os pneus. Em caso de duvida a organização passa o slot por uma folha 
de papel branca. 

 Após a entrada dos slots em Parque fechado, só é permitido a limpeza de pneus na 
zona demarcada com material fornecido pela organização (Acetona, Zippo, Alcool, fita 
cola de papel) antes da saída para a competição. Na transição das classificativas poderá 
passar os dedos nos pneus, desde que não contenha qualquer aditivo nos mesmos e não 
atrase o desenrolar da mesma. 

 

 

 

 



8. Penalizações:  

EXCLUSÃO DO EVENTO: 

 Conduta  anti-desportiva 

 Falsificação dos dados ou da caderneta 

 Alteração das pistas premeditadamente ou intencionalmente 

 Qualquer competidor que seja detectado a percorrer as pistas antes da competição 

 Retirada do Slot do Parque Fechado sem autorização da organização 

 Manipulação do carro, não autorizada ou em local não definido para tal 

 Comando não regulamentado 

 Incumprimento do peso mínimo nas categorias/grupos onde se aplique 

 Uso de ímanes suplementares ou irregulares 

 Carroçaria e vidros não regulamentados (WRC,A/K) ou modificado (S/N, N) 

 Modificações não permitidas (incluído a falta de cremalheira em transmissão 4x4 que o 
comporte de origem em Gr. N) 

 Eixos, basculantes, patilhão e pneus não permitidos 

 Chassis deformado ou forçado. 

 Acumulação de mais de 6 minutos de penalização. 

 Uso de qualquer elemento proibido.  

 

Outro tipo de Penalizações: 

 

 Partida fora a sua hora ideal 10seg por minuto; 

 Atraso no controlo horário (mudança de pista e colocação do slot no final em parque 
fechado) – 10seg p/minuto  

 Colocação premeditada do slot fora do local de despiste – 5seg p/situação;  

 Saída lançada – 10seg 

 Qualquer situação não específica no regulamento mas que lese os competidores ou o 
conceito para que este regulamento foi feito a organização é soberana a averbar de 
10seg a 30seg. 

 Mudança de motor – 30seg 

 Pilotos e habitáculo não diferenciado claramente – 20seg 

 Perca de nº de porta – 10seg (1º advertência; 2º aplicação da penalização) 

 Jantes coberta parcialmente - 10seg  

 Incumprimento das medidas e carroçaria, pneus e eixos e paços das rodas – 10seg 
p/milímetro 

 Qualquer situação de reparação/limpeza ou mudança no carro fora do local apropriado – 
20Seg; 

 Rodas que não tocam ou giram livremente – 20seg 

 Alteração de chassi nos encaixes dos cojinetes - 30seg 

 Mecânica a vista ou falta de habitáculo – 30seg 

 

 



9. COMANDO:  

 O mesmo faz parte do conceito de rally juntamente com o Slot, por isso obedece exactamente ao 
mesmo regulamento quer técnico quer disciplinar (é como de o Slot se tratasse). 

 Livre de qualquer fabricante de Slot;  

 Em caso de avaria pode substituir o mesmo por outro, durante a prova. Caso queira reparar em 
pista terá que ser nas mesmas regras vigentes para os slots (como de um Slot se tratasse). 

 
10. Reclamações 
Se por qualquer motivo um piloto ou equipa desejar formalizar uma reclamação à Organização para a 
verificação de algum veículo concorrente, poderá fazê-lo por escrito, dirigindo-a ao Diretor de Prova e 
acompanhando-a de uma taxa de 30 €. A reclamação deverá ser feita no prazo de 5 minutos após o fim 
do evento. 
 
11. Direitos do Organizador 
11.1. O Organizador tem o direito de modificar os Regulamentos Desportivo e Técnico mediante anexos 
afixados no placard oficial de competição. 
11.2. O Organizador tem o direito de recusar a entrada ou permanência de pilotos ou espectadores 
considerados problemáticos para o bom funcionamento da Prova, sem necessidade de dar nenhum tipo 
de explicação prévia. 
11.3. O Organizador tem o direito de deixar ao critério do Diretor de Prova a resolução de casos omissos 
neste ou noutro Regulamento. O Diretor de Prova pode recorrer à ajuda de outros participantes no que 
respeita a resolução dos referidos casos omissos. 


