
TROFÉU CLUBE M 
 
 
 
O Troféu Clube M é uma competição anual 
partilha entre todos os sócios do BMW M Clube Portugal.
É uma competição exclusiva 
assíduos em todos os eventos
 
Encontros Informais – pontos
5 pontos – presença conduzindo 
1 ponto – presença não conduzindo viatura da marca;
 
Encontros Formais – pontos pela 
12 pontos – Modelos BMW M 
10 pontos – Modelos M3 E30; M5 E34; E30 320is e 850CSi
9 pontos – Modelos M Coupé (E
8 pontos – Modelos M3 E36 e 
7 pontos – Modelos M3 E46; 
6 pontos – Modelos M3 E90/E92/E93; 
5 pontos – Modelos  BMW M
 
Encontros Formais – pontos pela
Serão atribuídos pontos nas provas constantes dos “Encontros Formais”. Os
cumulativos pelo que, durante o mesmo encontro os participantes 
de uma prova, acumularão os 
 

Classificação

 
Encontros Formais – pontos pela
Às fotografias disponibilizadas pelos sócios são 
de 5 pontos. 
 
Encontros de Interesse Relevante

Os associados presentes nos “Encontros de Interesse Relevante” para o Clube em
obtêm 8 pontos por cada dia desde que
 
Participação na totalidade dos eventos

Os associados presentes na totalidade dos eventos recebem um prémio de 40 pontos
 
No final do ano, serão entregues Prémios aos 
 
Todas as informações e regras detalhadas 
documento Regulamento do Troféu Clube M.

M – 2017  

O Troféu Clube M é uma competição anual com o objetivo de criar dinamismo, 
entre todos os sócios do BMW M Clube Portugal. 

 para os sócios que premeia os mais polivalentes, participativos e 
eventos do Clube M. 

pontos pela presença no mínimo de uma hora: 
presença conduzindo um BMW M; 

ão conduzindo viatura da marca; 

pontos pela presença em cada dia: 
BMW M de fabrico anterior a 31/12/1985 incluindo os M635CSi
M3 E30; M5 E34; E30 320is e 850CSi  

M Coupé (E36/8); M Roadster (E36/7) e Z8  
e M5 E39 
 M Coupé (E86) e M Roadster (E85); M5 E60/E61; M6 E63/E64

90/E92/E93; 1M Coupé; X5M E70 e X6M E71 
BMW M restantes  

pontos pelas provas: 
provas constantes dos “Encontros Formais”. Os pontos serão 

cumulativos pelo que, durante o mesmo encontro os participantes que se classificarem em mais 
de uma prova, acumularão os respectivos pontos. 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 

Pontos 5 4 3 2 1 

pontos pelas fotografias: 
Às fotografias disponibilizadas pelos sócios são atribuídos 1 ponto por fotografia, num máximo 

de Interesse Relevante – pontos pela presença 
presentes nos “Encontros de Interesse Relevante” para o Clube em

obtêm 8 pontos por cada dia desde que ostentem publicidade e identificação do Clube

Participação na totalidade dos eventos – pontos pela assiduidade total. 
na totalidade dos eventos recebem um prémio de 40 pontos

No final do ano, serão entregues Prémios aos três primeiros classificados do “TROFÉU

informações e regras detalhadas sobre o Troféu Clube M estão disponibilizadas no 
gulamento do Troféu Clube M. 

dinamismo, convívio e 

polivalentes, participativos e 

M635CSi e M535i  

M5 E60/E61; M6 E63/E64  

pontos serão 
classificarem em mais 

atribuídos 1 ponto por fotografia, num máximo 

presentes nos “Encontros de Interesse Relevante” para o Clube em BMW M, 
identificação do Clube M 

na totalidade dos eventos recebem um prémio de 40 pontos 

primeiros classificados do “TROFÉU Clube M”. 

sobre o Troféu Clube M estão disponibilizadas no 


