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Regulamento Eléctricos

Alterada

LAMA CLUBE 4x4 - RADIOMODELISMO

10/11/18

Não existe no regulamento hora para o encerramento dos treinos ao Sábado.

CAPÍTULO II - DAS PROVAS 
Art.º 3º - Horário das Provas 
1. O Campeonato Nacional e Taça de Portugal Realizam-se ao Domingo com treinos ao Sábado das 14 às 19 horas.  
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Aconteceu numa prova só ser detectada a irregularidade na última final, perdendo apenas o último resultado.

CAPÍTULO IV - PENALIZAÇÕES 
Art.º 13º - Verificações Técnicas 
As penalizações a aplicar por irregularidades detectadas durante as Verificações Técnicas após o final de uma manga 
ou final são as seguintes: 
2. Motor irregular - Desqualificação da prova.

13º

2

IV



Use apenas 1 (uma) página por proposta, por favor marque o número total de páginas que enviou.

De:Página:

Escala:

A Regra proposta é "NOVA":

Deve ser:

Proposta por  :

A formulação exacta da Proposta do nosso Clube é:

Observação: Para se perceber o sentido da proposta adicione uma pequena explicação

Reprovada

Resultado da Votação (uso serviços):

A Favor

Abestenções

Contra

Aprovada U.

Aprovada M.

Data:
Assinatura e carimbo:

Artigo:

Número:

Alinea:

Capitulo:

103

Regulamento Eléctricos

Alterada

LAMA CLUBE 4x4 - RADIOMODELISMO

10/11/18

Para estar de acordo com as regras EFRA.

CAPÍTULO V - REGULAMENTO TÉCNICO 
Art.º 14º - Especificações Técnicas 
1. CARROÇARIAS: 
d) As carroçarias não podem ser cortadas acima da linha inferior das portas nem do pára-choques da frente e no pára-choques de trás a distância da 
linha inferior ao solo, não pode ser superior a 35mm, com o carro pronto a correr.
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Redução de custos em ambas as classes e em especial na classe stock. Um jogo por prova é mais que suficiente. Pneu de controle por 
pista é fácil de implementar porque já existe na regulamentação EFRA, promove uma grande redução de custos anual acabando com 
a complicada escolha de pneus.

CAPÍTULO V - REGULAMENTO TÉCNICO 
Art.º 14º - Especificações Técnicas 
4. PNEUS:  
a) É obrigatório o uso de pneu de controle em todas as provas do CN e Taça.  Em cada prova os pneus a utilizar por piloto estão limitados a 2 jogos (8 
pneus) nos Modificados e 1 jogo (4 pneus) nos Stocks, devendo os pilotos proceder à sua marcação junto dos Verificadores Técnicos. 
Caso uma jante se parta ou o pneu rasgue durante a prova, o piloto poderá solicitar à organização a sua substituição por outro pneu usado. 
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Pneu de controle por pista é fácil de implementar porque já existe na regulamentação EFRA, promove uma grande redução de custos 
anual, acabando com a complicada escolha de pneus.

CAPÍTULO V - REGULAMENTO TÉCNICO 
Art.º 14º - Especificações Técnicas 
4. PNEUS:  
b) É da responsabilidade do clube organizador a escolha e disponibilização do pneu de controle a utilizar. Até ao dia 31 de Janeiro de cada ano, os 
clubes têm obrigatoriamente de informar qual o pneu de controle (marca, referência, modelo, dureza e preço) a utilizar na sua pista. São elegíveis 
apenas pneus pré-montados com insert, colados de fábrica e embalados, que estejam de acordo com o n.º 4 do art.º 14.   
Os pneus de controle devem ser obrigatoriamente abertos da embalagem junto dos Verificadores Técnicos e marcados com etiqueta (contendo o 
nome e/ou LDN do piloto), posteriormente selada com verniz. É permitido aos pilotos remarcarem jogos utilizados em provas anteriores, desde que 
a marca da prova anterior esteja legível, respeitando os limites citados na alínea a). 
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Para estar de acordo com as regras EFRA e com vista à redução da velocidade e custos na classe stock.

CAPÍTULO V - REGULAMENTO TÉCNICO 
Art.º 14º - Especificações Técnicas 
10. MOTORES: 
b) Classe Stock: Brushless 13,5T de qualquer marca. Só são permitidos motores com sensores. Os motores tem de ser construídos de forma a permitir 
a sua abertura para manutenção e de modo a que seja fácil a substituição do rotor, rolamentos e a tampa (End-bell). Todos os motores têm de estar 
de acordo com as normas EFRA. Os motores deverão ter o logótipo ou o nome do fabricante original gravado/moldado na tampa/corpo. Deve ser 
incorporada no motor uma marca ou característica difícil de remover que se identifique com o enrolamento 13.5T. Não são permitidos motores com 
enrolamento “Delta”. O diâmetro exterior mínimo e máximo do magneto do motor é de 12.20/12.51mm (sem qualquer tolerância).
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Tem sido frequente a informação dos traçados escolhidos a poucos dias da realização das provas. 
A escolha de pneu de controle tal como acontece nas provas EFRA deve ser efectuada pelos clubes. 
As pistas nacionais não estão de acordo com as regras para a sua utilização no sentido inverso (dos ponteiros do relógio) - colocação 
da sala de cronometragem, tomada de contagem de voltas, entrada nas boxes e correctores/guias. 

CAPÍTULO II - DAS PROVAS 
Art.º 2º - Provas de Âmbito Nacional 
3. Após a ratificação do calendário nacional e até ao dia 31 de Janeiro de cada ano, os clubes têm obrigatoriamente de informar qual o traçado  e o 
pneu de controle a utilizar em cada prova. Apenas é permitida a utilização de traçados em sentido anti-horário. 

2º

3

II



Use apenas 1 (uma) página por proposta, por favor marque o número total de páginas que enviou.

De:Página:

Escala:

A Regra proposta é "NOVA":

Deve ser:

Proposta por  :

A formulação exacta da Proposta do nosso Clube é:

Observação: Para se perceber o sentido da proposta adicione uma pequena explicação

Reprovada

Resultado da Votação (uso serviços):

A Favor

Abestenções

Contra

Aprovada U.

Aprovada M.

Data:
Assinatura e carimbo:

Artigo:

Número:

Alinea:

Capitulo:

108

Regulamento Geral

Alterada

LAMA CLUBE 4x4 - RADIOMODELISMO

10/11/18

Não existe regulamentação quanto ao horário de encerramento das pistas no dia de treinos (Sábado). É importante que os sistemas 
de contagem de voltas sejam testados no Sábado e como tal devem existir treinos livres cronometrados com impressão de tempos 
por parte da organização. Não basta disponibilizar sistemas informáticos para contagem individual de voltas, deve ser testado o 
sistema AMB a utilizar no dia seguinte bem como o sistema sonoro.

CAPITULO VII - DOS PROCEDIMENTOS DE CORRIDA 
Art.º 21º - Treinos 
1. Nas provas do Campeonato Nacional, Regional, Taça de Portugal e Open, no dia anterior à prova (Sábado), das 14 às 19 horas, a pista deve estar 
aberta para treinos livres para todos os pilotos que pretendam participar na corrida. 
Poderá haver lugar a mangas de qualificação. É obrigatória a realização de treinos livres cronometrados com intervalos 15 minutos organizados por 
mangas ou simplesmente livres, com impressão e afixação de resultados. O sistema sonro deve estar a funcionar. Os pilotos só podem participar nos 
treinos depois de confirmarem e efectuarem o pagamento da sua inscrição. Durante os treinos livres devem ser controladas as frequências utilizadas 
em quadro próprio. 
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Redução dos custos de organização dos clubes. Às vezes há provas com 8 ou 9 pilotos em cada classe ou escala e 10 prémios para 
entregar.

CAPITULO XI - PRÉMIOS 
Art.º 42º – Prémios por Prova 
1. Haverá prémios para os 3 pilotos do pódio e para o "Pole-position" mais uma garrafa de champanhe/espumante para o 1º classificado (por classe, 
caso existam).  Nas escalas 10/200, 1/8 e 1/5 Pista “Pole-position” é o piloto do somatório das duas semifinais (mais voltas em melhor tempo). 
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Redução da idade mínima dos veteranos uma vez que não tem havido participantes suficientes para a atribuição dos prémios.

CAPITULO XI - PRÉMIOS 
Art.º 43º – Prémios Finais 
3. Aproveitando a classificação dos campeonatos nacionais e regionais de todas as escalas foi criado o Campeonato Nacional e Regional de Juniores 
(pilotos com a idade máxima de 20 anos completados à data de 1 de Janeiro do ano em curso) e o Campeonato Nacional e Regional de Veteranos 
(pilotos com a idade mínima de 40 anos completados à data de 1 de Janeiro do ano em curso), sendo atribuídos prémios no final do ano aos 3 
primeiros classificados de cada classe (Juniores e Veteranos) por escala. Se o número de pilotos inscritos em cada classe a cumprir os respectivos 
requisitos, for inferior a cinco, os prémios não serão atribuídos. 
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