
 

 
Exmos. Senhores, 
 

A Associação de Motociclismo da Madeira vem por este meio informar a V. Exas., que após as 

reuniões com os pilotos e os clubes, foi feito o Calendário da Época de 2011, para as diferentes 

modalidades: 

- Campeonato da Madeira de Raid TT / Cross Country ----------------- 6 Provas  

- * Campeonato da Madeira de Motocross ----------------------------------- 5 Provas 
  *(No entanto poderá vir a ser incluída mais uma prova) 
 

- Troféu de Quadcross ---------------------------------------------------------- 3 Provas 

- Passeios de TT/Moto4 --------------------------------------------------------- 6 

- Passeios / Concentrações de Mototurismo -------------------------------- 26 

 

 

Relativamente ao Clube responsável pela organização das Provas de Motocross, ainda não temos 

nenhum definido. De momento estamos a tentar sensibilizar os clubes para organizarem as referidas 

provas. 

Também informamos que a novidade deste ano, é a inauguração da nova Pista de Motocross (Pista de 

Motocross / Quadcross Daniel Pombo & Filhos), no Concelho da Ponta do Sol, onde em breve 

informaremos a data e local. 

Outra das novidades, são os valores das inscrições que reduziram 20% e as classes das modalidades que 
este ano sofreram algumas alterações. 
 

 

Valores das inscrições: 
 

- Cross Country  ---------------------------------- 40.00 € - (Pilotos q já participaram em anos anteriores)                       
                           ----------------------------------- 25.00 € - Verdes (Pilotos q participam pela 1ª vez) 
                           ----------------------------------- 25.00 € - Senhoras 
                           ----------------------------------- Grátis   - Infantis 
 

- Motocross        ----------------------------------- 30.00 €                                                       
                          ------------------------------------ Grátis  - Infantis 
 

- Quadcross       ------------------------------------ 25.00 €  
 
 
 

Quanto às Classes serão: 
 
 

- Cross Country  
 
 

Motos TT 2 Rodas  ------------------------------- Classe 1 –  todos os motociclos a 2T 
                                        ---------------------------------- Classe  2  –  todos os motociclos a 4T 
                          ---------------------------------  Verdes (várias cilindradas) 
                                        ---------------------------------- Veteranos 
                                        ---------------------------------- Infantis 

 

   Motos TT 4 Rodas ------------------------------ Classe Q1-  todos os quad’s a 2T, Automáticas e Motas até 
399cc – 4T 

                     ---------------------------------  Classe Q2 - todos os quad’s a 4T  
                                             ---------------------------------   Verdes (várias cilindradas)                 
                                             ---------------------------------   Infantis 



 

 
- Motocross  
 

 Classe MX1       ---------------------------------- Motociclos - 250 cc 2T e 650cc 4T 
 
 Classe MX2       ---------------------------------- Motociclos - 144 cc 2T e 250cc 4T 
 
 
 
 
 

- Quadcross       ---------------------------------- Todos os Motociclos TT 4 rodas (várias cilindradas) 
 

 

 

 

O Motociclismo na Região é organizado pela A.M.M. e seus Clubes Filiados, dando assim um impulso e 

incentivo para melhorar o nível organizativo e competitivo. 

Na área de formação, esta Associação tem feito ao longo de vários anos Acções de Formação para todas 

as modalidades, desde os pilotos atletas, comissários, directores de prova e directores técnicos, 

dirigentes, o que tem vindo a dar os seus frutos, visto que são vários juízes a participar a Nível Nacional 

nas várias modalidades. 

Para os dias 26 e 27 de Fevereiro já está agendada mais uma Acção de Formação de Pilotagem de 

Quadcross com o Instrutor Jorge Cardoso, na futura Pista de Motocross / Quadcross da Ponta do Sol. 

Esperamos que este ano seja ainda melhor que o anterior, sendo esta modalidade de Motociclismo, 

muito apreciada pelo povo madeirense. 

 

Junto enviamos em anexo o Calendário Época de 2011. 
 
 
 
   Com os melhores cumprimentos, 
 
                                                                  Atenciosamente 
 

 


