
 
 

 

Regulamento Desportivo 2012 
 
 
O presente Documento pretende regulamentar alguns procedimentos para a realização 
de provas de Slot. 
 
 

1. Disposições Iniciais 
Serve o presente Regulamento Desportivo para regulamentar os procedimentos a ter em conta para a 
realização de provas de slot. A leitura deste documento não impede a leitura dos Regulamentos 
Técnicos de cada categoria. 

2. Pista 
Fabricada em Plástico da marca Carrera com 6 calhas e tensão de 14 V para modelos à escala 1:32. A 
tensão da pista pode ser alterada para a realização de outras provas, nomeadamente com modelos à 
escala 1:24 (Plafit) ou MiniZ. 

3. Inscrições 
As inscrições para cada prova ou troféu 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 pela Organização sobre o valor da 
inscrição. 

4. Treinos Livres 
Os treinos livres podem ser efetuados dentro do horário de funcionamento da pista ao público. 

5. Diretor de Prova 
O Diretor 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. 

6. Prova 
6.1. Treinos Oficiais 
6.1.1. Todos os participantes em qualquer prova organizada pelo ―Madclub Slotcar‖ têm 30 ou 60 
minutos de treinos oficiais para afinações gerais. 
6.1.2. O tempo de treino será dividido em 3, 5 ou 10 minutos por calha antes de cada corrida. 
 



6.1.3. Por motivos de falta de tempo, o Diretor de Prova pode decidir pela alteração do tempo disponível 
para treinos oficiais ou que estes não se realizarão, procedendo-se de imediato à realização da prova. 
6.2. Qualificação 
6.2.1. Após a realização de treinos oficiais proceder-se-á à realização da qualificação. 
6.2.2. A qualificação é feita apenas na primeira prova de cada campeonato. 
6.2.3. A ordem de qualificação é a inversa da entrada dos modelos em parque fechado. 
6.2.4. A qualificação será feita em calha a sortear, durante 1 minuto, partindo o modelo do início da reta 
da meta. 
6.2.5. A distribuição dos pilotos pelas diferentes mangas corresponderá à sua classificação na 
qualificação (ou no campeonato), sendo feita da seguinte forma: o primeiro classificado começará 
na calha 1, o segundo na calha 2, o terceiro na calha 3 … o sétimo na calha 1 ou calha cinzenta. 
6.3. Corrida 
6.3.1. Uma corrida será constituída pelo número de mangas consoante o número de inscritos, tendo 
cada manga, no entanto, o número máximo de 7 pilotos ou equipas, ficando ao critério do Diretor de 
Prova a alteração deste artigo em caso de necessidade. 
6.3.2. Cada manga de 6 pilotos ou equipas (começando pelos piores classificados na qualificação ou 
campeonato) participará em cada uma das 6 calhas durante o tempo previsto (dependendo do tipo de 
prova a realizar – 3, 5, 10 ou 30 minutos, por exemplo). 
6.3.3. A mudança de calha será efetuada pelo piloto que disporá de 2 minutos para acertos no modelo. 
6.3.4. Cada piloto ou equipa deverá assinalar com as chapas fornecidas o local onde o seu modelo 
parou. 
6.3.5. Nas provas de resistência, a mudança de calha será da responsabilidade do Diretor de Prova, não 
havendo lugar a qualquer assistência ao veículo (esta deverá ser feita em tempo de corrida). 
6.3.6. Em provas de resistência com número reduzido de pilotos por equipa ou equipas, a assistência ao 
veículo será como referenciado no artigo 6.3.3. 
6.3.7. A ordem de mudança de calha será a seguinte: 1, 3, 5, 6, 4, 2. Este sistema proporciona que os 
pilotos nunca tenham o mesmo rival no mesmo lado durante a corrida. 
6.4. Classificação final 
6.4.1. O vencedor será o piloto ou equipa com maior número de voltas feitas. 
6.4.2. Na última calha da corrida, o Diretor de Prova tomará nota da secção da pista em que o modelo 
parou (metros). 

7. Empates 
Em caso de empate proceder-se-á da seguinte forma: em primeiro lugar ter-se-á em atenção o número 
de voltas mais rápidas durante a corrida, isto é, entre os empatados, vencerá quem tiver efetuado mais 
voltas mais rápidas. Em segundo lugar, considerar-se-á a volta de qualificação, isto é, o piloto com a 
volta mais rápida será o vencedor. Este segundo procedimento só entrará em vigor se o empate persistir 
ou se não houve registo de voltas mais rápidas durante a corrida. 

8. Pistadores 
8.1. A função dos pistadores será a de colocar os modelos na calha respectiva, no caso de estes saírem 
durante a prova. 
8.2. Todos os pilotos ou equipas devem ser pistadores depois ou antes de terem competido, 
dependendo da sua manga de corrida. 
8.3. O lugar de pistagem será designado pelo Director de Prova, não sendo permitido a pistagem a 
outros elementos que não os designados. 
8.4. Em caso de incumprimento por parte de um piloto, proceder-se-á a uma penalização de 5 voltas. 
8.5. Em caso de incumprimento por parte de uma equipa, proceder-se-á a uma penalização de 20 voltas 
a descontar ao total de voltas de cada calha em que tal tenha acontecido. 
 

9. Assistência ao Veículo 
9.1. Será proibida qualquer modificação ao veículo uma vez tenha sido verificado e entregue para 
Parque Fechado. 
9.2. A assistência pode ser feita durante a mudança de calhas, no caso de corridas tipo sprint, ou 
durante o tempo de corrida, no caso de corridas tipo resistência. 
9.3. A quebra de peças de carroçaria implica a paragem do veículo para colagem ou substituição, no 
espaço de 3 voltas após a ocorrência no caso de provas de resistência; nas provas de sprint, a colagem 



deve ser feita na mudança de calha, no período de assistência ao veículo. As peças quebradas não 
podem ser fixadas com fita-cola ou outro material semelhante. 

10. Material de Substituição 
10.1. É permitido a utilização de material de substituição apenas nas provas de Resistência. Este 
material inclui chassis, motor, jantes, eixos e pneus de reserva. 
10.2. No caso de ser necessária a substituição de chassis, este pode estar já preparado, devendo, no 
entanto, serem utilizados os seguintes elementos do chassis a substituir: motor, patilhão, eixos e jantes. 
10.3. Qualquer material utilizado em corrida deve ser sujeito a prévia aprovação pelo Diretor de Prova. 

11. Parque Fechado – Verificações Técnicas 
11.1. O Parque Fechado é o local designado pelo Diretor de Prova onde estarão todos os veículos 
inscritos e onde se procederá à Verificação Técnica. 
11.2. Os veículos deverão entrar em Parque Fechado até 15 minutos antes da hora estipulada para a 
realização da prova. 
11.3. Após os treinos oficiais o Diretor de Prova procederá à verificação técnica de todos os veículos, 
Admitindo apenas aqueles que cumpram com o estipulado no respectivo Regulamento Técnico. 
11.4. Os veículos que não cumpram com algum ponto do estipulado no respectivo Regulamento Técnico 
deverão ser devolvidos ao piloto ou equipa para regularização, após o que serão verificados de novo. 
Os pilotos ou equipas terão um máximo de 10 minutos para procederem às alterações necessárias e 
voltarem a entregar o veículo para nova verificação. No caso de incumprimento, caberá ao Diretor de 
Prova decidir o tipo de penalização a impor ao piloto ou equipa sendo que poderá acarretar a 
desqualificação ou não poderá ser inferior a 5 voltas para corridas de sprint e de 30 voltas para corridas 
de resistência. 
11.5. Após a verificação técnica, os veículos verificados permanecerão em Parque Fechado, não 
podendo ser manipulados por ninguém a não ser pelo Diretor de Prova ou pelo responsável do Parque 
Fechado. 
2.ª vez — 10 voltas; 
3.ª vez — 50 voltas; 
4.ª vez — desqualificação. 

12. Boxes 
12.1. As boxes têm capacidade para 6 pilotos ou equipas, no máximo. 
12.2. Somente os pilotos que vão participar na manga a decorrer poderão ocupar o seu lugar nas boxes. 
12.3. No final de cada manga, os pilotos ou equipas devem arrumar o seu equipamento e disponibilizar o 
espaço aos pilotos da manga seguinte. 
12.4. Só é permitido o acesso à zona das boxes aos pilotos que estão a participar na respectiva manga. 

13. Pontuação 
13.1. Para cada prova serão atribuídos pontos dependentes da posição ocupada pelo piloto ou equipa 
no final da mesma. Assim, para o vencedor serão atribuídos 20 pontos, para o 2.º classificado 18 
pontos, para o terceiro classificado 16 pontos, para o 4.º 15 e assim sucessivamente. 
13.2. No início de uma temporada será elaborado um ranking de pilotos que terá como base o ratio entre 
provas realizadas e classificações obtidas relativamente à temporada anterior. O ranking será atualizado 
no final de cada campeonato. Para pontuar no ranking de pilotos do MadClub, o  piloto tem de participar 
no mínimo em 1/3 das provas previstas para determinado campeonato. No final da temporada serão 
premiados os três primeiros classificados do ranking. Também será premiado o piloto que mais corridas 
realizou, assim como o piloto que mais evoluiu ao longo da temporada, considerando-se as 
classificações obtidas e os tempos por volta. 

14. Penalizações 
14.1. Uso de aditivos para pneus não autorizados — Desqualificação. 
14.2. Colocação do carro em pista com pneus molhados: 
1.ª Vez — advertência e limpeza do aditivo autorizado em excesso; 
2.ª Vez — 5 voltas— corridas sprint; 30 voltas— corridas resistência; 
3.ª Vez— desqualificação. 
14.3. Assistência ao carro fora da zona de boxes: 
Sprint — 10 voltas; 
Resistência — 50 voltas 



No caso do carro se imobilizar por avaria e não puder deslocar-se por seus próprios meios para a zona 
de boxes, será entregue pelo pistador mais próximo ao piloto ou mecânico que o deverá recolocar em 
pista na zona de boxes. 
14.4. Manuseamento dos carros em parque fechado sem autorização do Diretor de Prova: 
Sprint— 10 voltas; 
Resistência — 50 voltas. 
14.5. Comportamento anti-desportivo e condução anti-desportiva: 
1.ª Vez — advertência verbal; 
2.ª Vez — 10 voltas; 
3.ª Vez — 50 voltas; 
4.ª Vez — desqualificação. 

15. 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 
da prova. 

16. Direitos do Organizador 
16.1. O Organizador tem o direito de modificar os Regulamentos Desportivo e Técnico mediante anexos 
afixados no placard oficial de competição. 
16.2. 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. 
16.3. 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. 


