Adenda ao Regulamento.
Interassociativíssimo do concelho no campeonato nacional de carrinhos
de rolamentos 2018

CNCR é uma marca nacional Trilhos do Zêzere Lda. para organização da
actividade tradicional de corridas de carrinhos de rolamentos sendo sua responsabilidade
a criação promoção e execução do campeonato nacional de carrinhos de rolamentos 2018.
O CNCR 2018 é constituído por um conjunto de corridas que constam no respectivo em
calendário nacional, as mesmas realizam-se no continente nacional de norte a sul-----------Entenda-se por campeonato nacional de carrinhos de rolamentos 2018as corridas
realizadas no ano de 2018 com início a 4 de Fevereiro de 2018 e a final a 9 de Dezembro de
2018----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissertação:
Não sendo possível na lei portuguesa encontrar referencia ou regulação
específica para esta actividade, entende-se que os carrinhos de rolamentos são
património tradicional, cultural e turístico uma vez que é uma tradição que nos foi
deixada pelos nossos antepassados, actualmente ocupa os participantes e públicos de
uma forma amiga do ambiente em contacto com o património paisagístico, cultural e
gastronómico, servindo como um excelente veículo de promoção turística, assim
reconhecemos no decreto-lei nº 95/2013 de 19 de Julho no ANEXO II (a que se refere o
artigo 8.º) o enquadramento legal para a realização das corridas de carrinhos de
rolamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------A empresa Trilhos do Zêzere foi a entidade que desenhou, desenvolveu e criou
o referido campeonato, a data da sua criação e promoção pela vez em Portugal nada
existia no âmbito desta actividade com excepção de uma ou outra corrida realizada em
festas ou romarias. Assim o CNCR assumiu a responsabilidade nacional de criar regras,
apoiar pequenas associações/ outras entidades na implementação das mesmas de
forma a tornar a actividade segura e cumprindo a lei em vigor ------------------------------1) Trofeu especial para as associações do concelho local em que se realiza a
prova.
a) Cada associação pode inscrever até 3 carrinhos para a prova sendo isenta do
pagamento de taxa de inscrição de um carrinho, os restantes o pagamento será o valor
da taxa constante no preçário.
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2) Participantes
a) Sendo uma actividade tradicional a mesma é aberta à participação de todas as
associações e colectividades concelho em que os participantes designados pelas mesmas
possuam capacidade e destreza que a actividade exige e realizem a respectiva inscrição,
no entanto os menores de 18 anos deverão entregar à Organização do Campeonato uma
autorização dos pais ou encarregado de educação, na qual estes se responsabilizem e se mostrem
de acordo com todos os artigos destas normas, assumindo a total responsabilidade sobre
qualquer eventual acidente que o venha a envolver durante o decorrer das corridas que não
esteja abrangida pelas apólices de seguros, seja qual for a sua natureza, isentando a organização
da actividade de qualquer responsabilidade. A não entrega desta autorização impedirá o
participante com idade inferior a 18 anos de participar no Campeonato.---------------3) Carrinhos
Troféu local: carrinho todo em madeira ou madeira ferro com 3 ou 4 rolamentos originais em
contacto com o asfalto, o sistema de direcção em corda ou similares e sistema de travagem no
eixo da frente através da pressão dos pés do participante no asfalto, podendo colocar
borracha ou similares para proteger o calçado do participante
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4)Segurança/Equipamento
a) – É obrigatório o uso de CAPACETE fechado ou integral devidamente ataviado.-b) – É obrigatório o uso de CALÇAS.------------------------------------------------------------c) - É obrigatório o uso de botas ou SAPATILHAS (calçado fechado) -------------------d) - É obrigatório o uso de CAMISOLA ou CAMISA de Manga Comprida.------------e)- É obrigatório o uso de luvas.------------------------------------------------------------------5) Pontuação/classificação/prémios
a) – Duas descidas de treinos e duas descidas cronometradas
5.1)Pontuação/ classificação por corrida
a) Realizam-se 2 mangas por corrida, sendo a o vencedor o melhor tempo das duas,
consecutivamente 1º, 2º e 3º.--------------------------------------------------------------------------b) Prémios por corrida troféus: 1º; 2º; 3º. Troféus.-----------------------------------------

Devem os participantes interessados consultarem o regulamento geral
em www.cncr.pt para devido esclarecimento em todo omisso a esta
adenda.

CNCR 2018
www,cncr.pt
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