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X-ADVENTURE / TROFEU SUPER 
SSV 2021 

 

REGULAMENTO ESPECIFICO 
SUPER SSV PORTALEGRE 2021 

                
 

 

CORUCHE – 03 JUNHO 2021 

 

 

PREÂMBULO 

O presente Regulamento estabelece as normas gerais para a realização do 1º Evento do Troféu 
X-Adventure SUPER SSV 2021, que irá ser realizado na localidade de Portalegre, concelho de 
Portalegre, a 26  de Junho de 2021. 



1 

 

 

 

1-ORGANIZAÇÃO 
1.1 – A organização do evento será da responsabilidade da associação Código D’Aventura e 

tendo a X-Adventure como entidade coorganizadora e responsável pela componente 
desportiva. 

1.2 – O SUPER SSV – PORTALEGRE 2021será realizado em   caminhos particulares  que irão estar 
fechados ao trânsito durante o dia do evento. 

 

2-PARTICIPANTES 
2.1 – São admitidos como participantes no SUPER SSV – PORTALEGRE 2021,  todos os 
participantes que se inscrevam com viaturas de acordo o ponto 3.1 do regulamento. 

2.2 – A organização poderá limitar o número de participantes total, caso tal se justifique. 

 

 

3-INSCRIÇÕES 
3.1 – INSCRIÇÕES ON-LINE 

3.1.1 – As inscrições On-line são feitas através do preenchimento de um formulário criado 
para o efeito e que está acessível no site do promotor, em 
https://www.superssv.com/index.php/concorrentes/inscricoes ficando  depois a aguardar 
validação. 

3.1.2 – A validação da ficha de inscrição é feita através do envio do comprovativo de 
pagamento da inscrição  para o endereço de correio electrónico 
x.adventure.cch@gmail.com . 

3.1.3 – O prazo para a inscrição on-line para o TROFEU SUPER SSV-PORTALEGRE 2021  
tem inicio dia 10 de Junho de 2021, e termina às 14 horas de Quarta- feira dia 23 de 
Junho de 2021, data em que a ficha on-line será desativada.    

3.1.3.1 – Na eventualidade da ficha on-line permanecer visível alem deste período, 
as fichas que sejam preenchidas não serão consideradas válidas 

3.1.4 – A ficha de inscrição on-line irá estar acessível antes do prazo de abertura, pelo 
que podem os participantes preencher antecipadamente a mesma.  A validação dessa 
ficha, e consequente atribuição de dorsal será feita através do envio do comprovativo de 
pagamento dentro do prazo de inscrição .   

3.1.5 – O prazo para validar as fichas de inscrição termina às 14 horas de Quinta feira, dia 
24 de Junho de 2021, não sendo aceites quaisquer exceções.    

3.1.6 – As inscrições poderão fechar antes da data prevista caso se atinjam os limites 
máximos de participantes. 

 

3.2 –INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA 

3.2.1 – Os participantes de todas as classes terão um prazo excecional de inscrição que irá 
ter lugar no dia 26 de Junho, no prazo compreendido entre as 08h00m e as 09h00m, 
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devendo fazer a sua inscrição no secretariado da prova e pagando todas as taxas de 
inscrição. 

3.2.2 – As inscrições que sejam feitas no dia da prova ou seja, de acordo com o ponto 
3.2.1, terão um acréscimo de 10 euros. 

3.2.3 - As inscrições feitas no local seguirão a numeração a partir do último inscrito on-
line em diante. 

 

3.3 – CUSTOS DAS INSCRIÇÕES 

3.3.1 – Os custos para as inscrições feitas on-line através do formulário presente no site 
oficial em www.superssv.com  são os seguintes: 

  3.3.1.1 - Classes SSV T1 e SSV T2:  130 Euros 

3.3.1.2  –Classes SSV T1 Hobby e SSV T2 Hobby: 150euros 

3.3.1.3 – Classes SSV T0: 80 euros 

3.3.1.4 – Classes BUGGY: 100 euros + seguro acidente pessoais por 
ocupante/tripulante 

3.3.1.5 – Classes MINI BUGGY:  80euros 

3.3.3 – De acordo o ponto 3.2.2 deste aditamento, as inscrições feitas no dia da prova 
têm um acréscimo de 10 euros. 

3.3.4 Todos os participantes que desejarem recibo da prova terão que pedir junto da 
organização da prova, que tera que enviar no prazo maximo de 10 dias apos o evento 

3.3.5 - As inscrições on-line deverão ser transferidas para o seguinte NIB: 0035 0264 
00020959600 41 

 

3.4 – ATRIBUIÇÃO DE DORSAIS 

De acordo o ponto 6.3 do regulamento a ordem de inscrição validada dita a ordem dos dorsais 
de prova.  

 

4 - PROGRAMA 
4.1 -  O programa previsto será o seguinte 

 Dia 10 de Junho de 2021 às 14h00m horas de quarta feira dia 23 de Junho de 2021:  Prazo 
para inscrições on-line 

 Até às 14h00m de quinta feira dia 24 de Junho de 2021, prazo para envio dos 
comprovativos de pagamento das taxas de inscrição por e-mail para 
x.adventure.cch@gmail.com 

 

4.1.1 – PROGRAMA DA PROVA – DIA 26 de JUNHO 

               07:30 - Abertura de Secretariado 

               08:00 - Inicio das Verificações Técnicas 

               09:45 - Briefing – Presença obrigatória de todos os participantes                                                                                                         

               10:00 –  Volta de reconhecimento 

http://www.x-adventure.org/
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               10:30 – Treinos cronometrados (1 volta cronometrada por participante)     

         11:30 – Alinhamento dos participantes para o primeiro Setor  

  11:45 – Partida do primeiro participante para a primeira PEC do primeiro Setor 

-- Após cada concorrente concluir a sua última volta poderá dirigir-se para a 
assistência para realizar procedimentos de assistência (ZA) e reabastecimento 
(exclusivamente na zona GAS) 

  14:00 – Alinhamento dos pilotos para o segundo Setor  

               14:15 – Partida do primeiro participante para a primeira PEC do segundo Setor 

               16:00 – Fim da prova 

               22:00 - Entrega prémios SUPERSSV PORTALEGRE 2021 

 

 Até ao final do dia 30 de Junho, publicação dos resultados finais oficiais e pontuações no 
site oficial em www.superssv.com . 

 

 

5- DESCRIÇÃO DO EVENTO 
5.1 – COMPOSIÇÃO DA PROVA - O TROFEU SUPER SSV –PORTALEGRE 2021 é um evento 
disputado no FORMATO DE RALLY  de acordo o previsto no ponto 5.1.2 do Regulamento do 
Troféu Super SSV 2021, sendo composto por dois SETORES, sendo cada um destes setores 
composto por 5 PEC – Prova especial de Classificação.   Antes da prova haverá lugar a volta de 
reconhecimento e a uma sessão de Treinos cronometrados. 

 

5.2 – PISTA - A pista onde se disputarão as PEC terá uma extensão total 7 quilómetros, com uma 
zona de tomada de tempos de partida e chegada.  A pista será na sua totalidade em piso de 
terra. 

 

5.3 – VOLTA DE RECONHECIMENTO  - De acordo o ponto 5.4.2, no SUPER SSV PORTALEGRE 2021 
, haverá lugar á realização de uma volta de reconhecimento a baixa velocidade antes dos Treinos 
Cronometrados, com todos os participantes a seguirem em grupo liderados por uma viatura da 
organização 

 

5.4 – TREINOS CRONOMETRADOS -  De acordo o ponto 5.5 do Regulamento do Troféu Super SSV 
haverá lugar á realização de uma sessão de Treinos Cronometrados, em que todos os 
participantes deverão realizar uma partida para a PEC para obterem um resultado válido. 

5.4.1 – De acordo o ponto 5.5.1.5 do Regulamento do Troféu Super SSV, os participantes 
que não consigam concluir a PEC de Treinos Cronometrados ou não participem na mesma 
ainda assim poderão participar na prova, partindo após o último concorrente que tenha 
obtido resultado válido nos Treinos Cronometrados 

 
5.5 – PARTIDAS - De acordo o ponto 5.6.2.3 do Regulamento do Troféu Super SSV, os 
concorrentes partirão para cada uma das PEC de trinta (30) em trinta segundos, podendo este 

http://www.x-trophy.com/
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espaço de tempo ser dilatado, caso tal se verifique necessário por questões de segurança ou para 
o bom desenrolar do evento. 
 As partidas fazem-se com os pilotos dentro da viatura, com o motor a trabalhar e com todos os 
equipamentos de segurança no lugar (cintos de segurança, capacetes, luvas, etc), e sem qualquer 
outra pessoa próximo da viatura. 

5.6 – TEMPO MÁXIMO POR PEC – Cada participante disporá de um máximo de 10 minutos para 
concluir cada uma das PECs, sendo que após esse período a sua passagem é dada como “Não 
concluída”. 

 

6- CONTROLO DE VOLTAS 
6.1 – O controlo do número de voltas, bem como dos tempos realizados pelos pilotos será feito 
por uma entidade externa e independente. 

 

6.2 – As passagens dos concorrentes serão registadas por postos de controlo, localizados em 
locais estratégicos do percurso. 

 

6.3 – De acordo o ponto 9.1.3.4 do regulamento, cortes ou “Atalhanços” no circuito -  Desde que 
devidamente provados, cada PEC feita com recurso a cortes ou atalhanços no percurso não será 
considerada para efeitos de classificação.  A prática repetida de cortes ou atalhanços dita a 
desclassificação sem direito a apelo. 

 

6.4 – O piloto é responsável pelo transponder , o qual deverá entregar em boas condições 
imediatamente após a prova. Caso não entregue o transponder ficará sujeito ao pagamento de 
300 euros. 

 

7-PERCURSO 
7.1 – O percurso estará marcado com fitas, setas e baias de segurança. 

 

7.2 –  O percurso irá ter uma zona de tomada de tempos de partida e de chegada as quais o 
participante deverá passar para obter os seus resultados. 

 

7.3 – O percurso irá ter uma zona de assistência, identificada como “ZA”, onde de acordo a aliena 
a) o ponto 10.1.2 do regulamento  se podem proceder às assistências pelo próprio piloto, por um 
outro piloto regularmente inscrito e ainda em prova  ou por outras pessoas que integrem a 
equipa do piloto. 

 

7.4 - O percurso irá ter uma zona de assistência rápida, onde de acordo a aliena c) o ponto 10.1.2 
do regulamento  onde se poderão ser realizadas pequenas operações de assistência entre PECS 
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7.5 – No percurso irá existir uma zona de abastecimento, identificada como “GAS” de acordo o 
ponto 10.2 do Regulamento do Troféu Super SSV, onde poderão ser feitos os abastecimentos 
cumprindo todas as normas inscritas nesse mesmo ponto e respetivas alíneas. 

 

7.5 – Qualquer piloto, que pare no percurso por qualquer motivo, só pode regressar á pista caso 
a mesma se encontre desimpedida, e perde sempre prioridade para quem vier a passar.   O 
desrespeito deste ponto dita uma penalização de 2 minutos na PEC em que se verificar a 
infração. 

 

 

8- SEGURANÇA 
8.1 – A organização irá distribuir ao longo do percurso caminheiros e instalar postos de controlo, 
aos quais os pilotos se devem dirigir em caso de emergência. 

 

8.2 – A assistência em caso de acidente será prestada por uma das equipas de socorristas 
presentes no percurso. 

 

8.3 – Em caso de acidente o sinistrado ou quem estiver a prestar assistência deve sempre circular 
no sentido do evento ou procurar junto dos caminheiros qual o acesso à ZA por fora do percurso. 

 

8.4 –Os participantes devem zelar pela sua segurança e de terceiros dentro e fora do percurso, 
antes, durante e depois o evento.  Condutas de risco estão sujeitas a penalizações. 

 

8.5 – A inscrição e participação no TROFEU SUPER SSV-PORTALEGRE 2021 dita a subscrição 
automática de um seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, pelo que o participante 
deverá exibir o seu cartão do cidadão quando o mesmo lhe for exigido pela organização para 
este efeito, e se for caso disso, liquidar o respetivo premio de seguro (pilotos não federados) 

 

8.6 – MEDIDAS DE CONTROLO DA PANDEMIA COVID 19 

A situação de Pandemia exige a todas as pessoas sem qualquer exceção a adoção de 
comportamentos e medidas que previnam a propagação do vírus Co-Vid19. 

8.6.1 - O evoluir da situação poderá ditar a alteração das medidas a tomar, sendo no 
entanto fortemente recomendado que: 

- Todas as pessoas usem máscara 

- Se mantenha tanto quanto possível o distanciamento social, evitando aglomerações de 
pessoas 

- Que os membros das equipas e respetivos acompanhantes evitem ao máximo o 
contacto com outras equipas e outros grupos 

- Que as equipas venham munidas de Gel Desinfetante e desinfetem frequentemente as 
mãos 



1 

 

 

- Que na ocupação de espaços na Zona de Assistência as equipas procurem ficar 
distanciadas umas das outras 

 

8.6.2 – A organização, em coordenação com as autoridades de saúde prevêem o controlo 
de acessos ao recinto onde se disputará o Troféu Super SSV Portalegre 2021, e será o 
NUMERO DE PESSOAS TOTAL DE PESSOAS presentes no recinto a ditar quando é que o 
acesso será restringido e não se é participante ou não, pelo que é do interesse das 
equipas fazerem-se acompanhar apenas das pessoas necessárias e comparecerem tão 
cedo quanto possível por forma a garantirem que conseguem aceder á prova.    A 
organização e o promotor não assumem qualquer responsabilidade no caso dos 
participantes que vejam recusada a sua entrada. 

 

 

9-  TROFÉUS 
9.1 – A atribuição de troféus será feita de acordo o número 13 do Regulamento do SUPER SSV. 

 

10 – RESPONSABILIDADES 
10.1 – O participante ao inscrever-se e participar neste evento reconhece de forma automática 
que esta é uma atividade que acarreta riscos, pelo que não poderá imputar á organização 
quaisquer indemnizações ou responsabilidades por danos que cause ou venha a sofrer durante a 
realização do evento. 

10.2 – Ao inscrever-se neste evento, o participante declara que leu o Regulamento do TROFEU 
SUPER SSV e todos os seus aditamentos, aceitando sem quaisquer reservas todas as regras que 
os mesmos contêm. 

10.3 – Ao participante poderá ser exigido que leia e assine uma declaração onde declara ter lido 
o regulamento, bem como assumir-se como responsável por tudo quando possa advir da sua 
participação neste evento. 

10.4- Ao assinar a ficha de inscrição a equipa esta a ceder o direito de imagem a organização. 

 

 

11- GENERALIDADES 
11.1 – O promotor e a organização do TROFEU SUPER SSV-PORTALEGRE 2021 podem alterar este 
aditamento, ou publicar novos aditamentos sem qualquer aviso prévio, não podendo ser 
responsáveis por qualquer dano que daí possa advir. 

11.2 – O promotor e a organização do TROFEU SUPER SSV 2021 podem suspender,  mudar de 
data, mudar de local ou até mesmo cancelar o evento, não podendo ser responsabilizados por 
quaisquer danos que daí possam advir. 

11.3 – Em caso de cancelamento do evento, a organização restituirá aos participantes que já 
tenham pago a taxa inscrição o valor da mesma no prazo máximo de 15 dias uteis, sem direito a 
qualquer indemnização. 
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11.4 – Em caso de suspensão, mudança de data ou mudança de local, a organização irá dar ao 
participante a oportunidade de permanecer inscrito ou optar pela anulação da sua inscrição, 
sendo que caso opte pela anulação da inscrição ser-lhe-á restituído o valor pago de taxa de 
inscrição no prazo máximo de 15 dias uteis sem direito a qualquer indemnização. 

 

 

Coruche, 03 de Junho  2021 

 

O promotor.   

X-Adventure 


