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1º 

A SHERCO PORTUGAL, importador e distribuidor oficial das motos SHERCO para Portugal, vai 

realizar uma ação de apoio aos pilotos participantes em algumas provas do Campeonato 

Nacional de Enduro 2019. 

 

2º 

INSCRIÇÃO NO CHALLENGE 

2.1) A inscrição no CHALLENGE SHERCO 2019 é GRATUITA para todos os modelos SHERCO 2019 

adquiridos ESPECIFICAMENTE para o Challenge. Os clientes possuidores de modelos SHERCO 

de 2019 e de anos anteriores não adquiridos nestas condições, para usufruírem do proposto, 

terão de efetuar um pagamento, único de 80€ (oitenta euros). 

2.2) Para terem direito a participar e a receber os prémios, os concorrentes têm 

obrigatoriamente de preencher e entregar à SHERCO PORTUGAL (via email), uma Ficha de 

Inscrição, disponível nos Agentes SHERCO ou na página oficial da SHERCO PORTUGAL no 

Facebook e website. Com esta ficha de inscrição, os pilotos SÓ ficam inscritos para o 

CHALLENGE SHERCO 2019. As inscrições oficiais para as provas FMP devem seguir os 

procedimentos normais e ser efetuadas junto das respetivas organizações. 

 

2.3) Todos os pilotos que adquiriram um modelo SHERCO 2019 especificamente para o 

Challenge recebem uma camisola de prova personalizada (nome) e um Pack de Roupa SHERCO 

(que consiste numa Sweater e boné); o primeiro terá de ser SEMPRE usado na corrida e o 

segundo SEMPRE na entrega de prémios de cada prova, a partir do momento em que estes 

sejam fornecidos. Os pilotos que utilizem motos SHERCO sem terem sido adquiridas para o 

Challenge, recebem uma camisola de prova personalizada (nome) e um Pack de Roupa SHERCO 

(que consiste numa Sweater e boné); Todos os pilotos recebem ainda um Kit gráfico ND 

GRAPHIC, um Pack material POLISPORT, uma proteção cárter extreme AXP RACING e ainda um 

Pack de Lubrificantes ENI.  
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IMPORTANTE: Todo o material fornecido é de uso OBRIGATÓRIO, sendo igualmente 

OBRIGATÓRIA a realização de 80% das provas do Challenge SHERCO, sob pena de exclusão 

das Classificações e consequente perda da caução. 

3º 

CLASSES PONTUÁVEIS  

• Classe Open 

• Classe Verdes 1, 2 e 3  

• Classe Veteranos 

• Classe Superveteranos 

• Classe Hobby 

• Classe Youth-Cup 

 

4º 

PROVAS (Calendário do CHALLENGE SHERCO 2019) 

O Challenge SHERCO 2019 será composto por quatro provas, sendo elas: 

1ª Peso da Régua 02 e 03 de Março CNE (2 dias) 

2ª Figueira da Foz 31 de Março CNE 

3ª Lousã 20 de Abril CNE 

4ª Águeda 30 de Junho CNE  

 

NOTA: As provas mencionadas têm um desconto atribuído pelas organizações, para todos 

os pilotos inscritos no Challenge SHERCO (para usufruir do desconto, é necessário 

mencionar a inscrição no Challenge, na ficha de inscrição das provas do CNE!). 

 

        5º 

PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA 
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Para terem direito aos prémios e pontos, os pilotos devem exibir e manter em bom estado 

durante todas as provas, ou seja em todo o CHALLENGE SHERCO, a Publicidade Obrigatória 

(Kit Autocolantes ND GRAPHIC, fornecido pela organização do Challenge) e este kit não 

poderá em circunstância alguma ser adulterado. 

 

NOTA: 

A roupa padock fornecida é de uso obrigatório em todas as entregas de prémios. O 

incumprimento desta obrigação por parte do piloto, dá direito à retirada dos pontos da 

classificação da prova.  

 

IMPORTANTE:  

É igualmente OBRIGATÓRIO o uso em todas as provas de: 

• Camisola de corrida SHERCO CHALLENGE  

• Pneus e mousses (recomendados SHERCO CHALLENGE)  

• Filtro de Ar (FWF Filters)    

• Proteções de mão cor amarelo Fluorescente (marca POLISPORT)  

• Proteções de Cárter Azul (marca AXP RACING) 

 

Preços Challenge: 

PAR PNEUS FIM BORILLI: 95,00€   

PAR MOUSSES: 149,00€ 

- ROUPA OBRIGATÓRIA: 

• 2ª camisola de corrida personalizada (corridas de 2 dias) = 30€  

• Sweater (extra): 38€ 

• T´shirt SHERCO (extra): 25€ 
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- RESTANTES MARCAS:  

• descontos adicionais 

 

       6º 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1º Classificado 25 Pontos 

2º Classificado 22 Pontos 

3º Classificado 20 Pontos 

4º Classificado 18 Pontos 

5º Classificado 16 Pontos 

6º Classificado 14 Pontos 

7º Classificado 12 Pontos 

8º Classificado 10 Pontos 

9º Classificado 8 Pontos 

10º Classificado 6 Pontos 

11º Classificado 5 Pontos 

12º Classificado 4 Pontos 

13º Classificado 3 Pontos 

14º Classificado 2 Pontos  

15º Classificado 1 Ponto 

………………. 1 Ponto 

 

Os Critérios de Classificação a utilizar são baseados nas classificações da FMP 

6.1) Para efeitos da classificação do Challenge, só se consideram o mesmo número de 

voltas que todas as Classes pontuáveis realizarem. Apenas contam as especiais Cross Test e 

Enduro Test, exceção para as provas onde a Extreme Test seja igual para todas as classes, 

situação onde esta conta também. 

6.2) Nas corridas de 2 dias, conta a classificação dos 2 dias de prova, de forma 

independente. 
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6.3) Para a classificação final do Challenge SHERCO 2019 contarão todos os resultados. 

6.4) A classificação obtida para pilotos estrangeiros não conta para efeitos do Challenge. 

6.5) Em caso de igualdade na pontuação final da classificação geral, os pilotos serão 

desempatados em função do maior número de 1ºs lugares, 2ºs lugares e assim 

sucessivamente. 

6.6) A classificação do Challenge pode ser consultada na página oficial da SHERCO 

PORTUGAL na página de Facebook, e nos nossos parceiros media MOTOJORNAL e 

ENDUROPT, logo após o términus de cada prova. 

 

7º 

TROFÉUS POR PROVA 

7.1) O (1º) Primeiro Classificado, recebe um cheque vale SHERCO de 75€, o (2º) Segundo 

Classificado, recebe um pneu traseiro FIM e o (3º) Terceiro Classificado, uma corrente IRIS.  

7.2) Estes troféus serão entregues na cerimónia oficial da entrega de prémios no final de 

cada prova, aos três primeiros classificados. 

 

8º 

PRÉMIOS FINAIS 

8.1) O (1º) Primeiro Classificado, recebe um prémio de 1500€ (mil e quinhentos euros), 

através de um desconto (a incidir sobre o PVP) na aquisição de uma moto SHERCO modelo 

2020 (exceção das versões 250 2t e 125 2t). Receberá também 1 (um) Bike Mat 

(POLISPORT). 

8.2) O (2º) Segundo Classificado, recebe um prémio de 750€ (setecentos e cinquenta 

euros), através de um desconto (a incidir sobre o PVP) na aquisição de uma moto SHERCO 

modelo 2020 (exceção das versões 250 2t e 125 2t), 1 (um) Bike Stand (POLISPORT).  
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8.3) O (3º) Terceiro Classificado, recebe um prémio de 500€ (quinhentos euros), através de 

um desconto (a incidir sobre o PVP) na aquisição de uma Moto de Modelo SHERCO 2020 

(exceção das versões 250 2t e 125 2t), 1 Jerry Can (POLISPORT). 

8.4) O (4º) Quarto Classificado, 1 (um) Vale de 100 € (cem euros) em peças originais 

SHERCO (a incidir sobre o PVP), e 1 (um) Vale de 100 € (cem euros) em Lubrificantes ENI (a 

incidir sobre o PVP). 

8.5) O (5º) Quinto Classificado, 1 (um) Vale de 100€ (cem euros) lubrificantes ENI (a incidir 

sobre o PVP). 

A entrega destes prémios é da exclusiva responsabilidade da SHERCO PORTUGAL aos 

pilotos vencedores. 

8.6) A entrega de prémios do CHALLENGE SHERCO 2019, será realizada no Evento SHERCO 

DAYS 2019, em data e local ainda por definir.  

8.7) É IMPRESCINDÍVEL que o piloto esteja presente na entrega dos prémios CHALLENGE 

SHERCO 2019, sob pena de ficar excluído de todos os prémios (MONETÁRIOS, TROFÉUS, 

EQUIPAMENTOS /MATERIAL), exceto por motivo de doença/lesão, que tem de ser 

devidamente justificada por Atestado Médico. Neste caso, é necessário nomear um 

representante para o seu recebimento. 

 

9º 

RECUSA DE INSCRIÇÕES 

À SHERCO PORTUGAL, reserva-se o direito de aceitar ou não a inscrição e/ou a 

continuidade de qualquer piloto no CHALLENGE SHERCO 2019 no caso de: 

9.1) Existirem violações ao presente regulamento desde o momento das verificações, até 

aos términos de cada prova; 

9.2) Utilizarem marcas concorrentes ou que prejudiquem a imagem das marcas 

promotoras do CHALLENGE SHERCO 2019; 
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9.3) Os pilotos participarem noutros TROFÉUS similares; 

9.4) Se verificarem outras ações consideradas incorretas; 

9.5) Terem ficado nos 2 primeiros lugares do CNTT e/ou CNE dos últimos 2 anos (final do 

campeonato); 

9.6) Serem patrocinados diretamente pela SHERCO PORTUGAL; 

9.7) O piloto proceder à sua inscrição no próprio dia da prova. 

 

10º 

VERIFICAÇÕES 

10.1) Antes de cada prova, os pilotos têm de, OBRIGATORIAMENTE, se apresentarem nas 

verificações particulares do CHALLENGE SHERCO 2019. Face ao horário das verificações da 

Organização de cada prova, as verificações particulares do CHALLENGE SHERCO começam 

uma hora depois e terminam uma hora antes. O secretariado do CHALLENGE SHERCO 

assinalado com uma tenda SHERCO visível, estará colocado o mais próximo possível do 

local das verificações técnicas oficiais. 

10.2) A recusa e/ou não cumprimento dos pontos (2º, 4º e 5º) implica a não participação 

na prova sob as condições do Challenge e a consequente perca dos troféus e pontos a que 

o piloto tinha direito. 

 

11º 

FUNÇÕES DO JÚRI 

A interpretação do presente regulamento e a dos pontos omissos serão da 

responsabilidade de um júri composto por dois elementos e de acordo com os 

regulamentos de Federação de Motociclismo de Portugal. São eles: 

SHERCO: Engº Tiago Santos 

FMP: Engº Pedro Mariano 
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Estes elementos do júri, entre outras funções, são responsáveis pelas verificações 

particulares antes do início de cada prova e pelo apuramento da classificação. 

 

12º 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

A SHERCO PORTUGAL, importador da Marca SHERCO em Portugal e principal organizador 

do Troféu, reserva-se ao direito de, a qualquer momento, alterar o regulamento, 

calendário, bem como adicionar ou retirar patrocinadores do CHALLENGE SHERCO. 

Não se responsabiliza por qualquer dano físico ou material sofrido ou causado pelos 

participantes bem como os seus acompanhantes. 

Os participantes devem estar segurados e obedecer a todas as regras de segurança imposto 

pelos regulamentos da FMP. 

 


