COMISSÃO DESPORTIVA

REGULAMENTO GRUPO M
ANEXO C
AUTOMÓVEIS DO GRUPO M (Modificados)
COMISSÃO ORGANIZADORA
O departamento de velocidade do A.T.C.M está sediado no seguinte endereço e contactos:
Autódromo do ATCM – Av. Marginal – BAIA MALL – LOJA
Cel: +258843284790
E-mail: circuit@atcm.org.mz

Espaço Publicitário / Números de Competição / Nomes dos
condutores
(Regulamento Específico)
1 Espaço Publicitário:
Os veículos de competição que participam nas provas organizadas pelo ATCM são obrigados
a deixar livre alguns espaços na carroçaria e vidros, destinados à afixação de publicidade
angariada pelo Organizador / Promotor, cuja exposição é obrigatória.
1.2 Os espaços são os exemplificados no desenho que a seguir se anexa:
a) Uma faixa a toda a largura da parte superior do vidro da frente, com 20 cm de altura
b) Uma faixa a toda a largura da capota, na zona imediatamente anterior ao vidro da frente,
com 20 cm de altura
c) Uma faixa na parte inferior das portas da frente, a contar da altura de meio da porta.
d) Os dois espelhos retrovisores das portas.
e) O local reservado às chapas de matrícula.
2 Números de Competição:
Os veículos de competição que participam nas provas organizadas pelo ATCM são obrigados
a ter afixado nos dois vidros laterais traseiros no vidro da frente e no traseiro junto ao pilar, o
número e a letra da Classe.
2.1 A altura mínima dos algarismos laterais será de 20cm, e a largura mínima do traço dos
algarismos será de 3,5cm. As letras indicadoras da classe devem ter uma altura mínima de
15cm e a largura mínima do traço da letra será de 2,5cm.

2.2 A altura mínima dos algarismos frontais e traseiros será de 15 cm, e a largura mínima do
traço dos algarismos será de 2 cm. As letras indicadoras da classe devem ter uma altura
mínima de 10 cm e a largura mínima do traço da letra será de 1 cm.
2.3 Estes algarismos e letras terão cores diferentes consoante as classes, de acordo com a
seguinte designação:
Classe E: VERDE;
Classe B: LARANJA;
Classe X: CINZENTO

Classe D: AMARELO;
Classe A: ROSA;

Classe C: AZUL;

3 Nomes:
Todos os pilotos têm que ter afixado o seu nome de ambos os lados do veículo.
(Art.º 11.3 do Regulamento Geral de Competição Circuitos do ATCM).
No caso de veículos de turismo do Grupo M, os nomes devem ser afixados nas janelas
traseiras dos dois lados. Devem ser usadas letras “caixa alta” (10 cm altura máxima) para a
inicial do 1º nome e do nome de família (ex. J. Caldeirão para o caso de José Caldeirão)
sendo as restantes em “caixa baixa”.
As letras, que devem ser brancas, (não é autorizada outra cor) em plástico (vinil) recortado
(sem fundo) devem ser do tipo “Helvética bold”. A localização obrigatória corresponde à
metade inferior de cada vidro lateral traseiro.

Maputo 03 de Janeiro de 2022

