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Caros Pilotos e Equipas, 
 
Portugal atravessa a pior fase no que diz respeito à pandemia provocada pela covid-19.  
 
É da responsabilidade de cada um de nós cumprir com todas as regras de higiene e 
segurança para evitarmos ao máximo a propagação do vírus.  
 
Neste documento podem encontrar todas as normas covid-19 assim como toda a 
informação relevante sobre a prova. 
 
 
Obrigado a todos pelas vossas inscrições e esperamos que seja um fim-de-semana 
pleno de emoção e divertimento.  
 
 
Um abraço, 
Equipa Motor Sponsor  
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>> NORMAS DGS 
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• Não é permitido público no evento; 
• É obrigatório o uso de máscara todo o tempo e em qualquer local (exceção feita 

quando esteja a comer). Quem for encontrado sem máscara no interior do recinto 
terá de abandonar o Circuito sem direito a qualquer tipo de indeminização. É 
obrigatório o cumprimento da etiqueta respiratória e regras da DGS. 

• Durante a duração do evento, todos os participantes devem cumprir com o 
distanciamento social de pelo menos 2 metros entre pessoas; 

• À entrada será medida a temperatura, sem a registar, e só poderá entrar quem 
tiver a temperatura considerada normal. No caso de se verificar uma 
temperatura acima do valor normal será vedada a entrada a essa pessoa, ou 
será encaminhada para a Sala de Isolamento no Centro Médico e será contactada 
a Linha SNS24; 

• Uma vez no circuito e durante toda a estada os participantes devem reduzir ao 
mínimo indispensável a sua movimentação; 

• Durante as pausas para o almoço, devem ser cumpridas as normas da DGS em 
vigor para os locais da restauração, e as regras de distanciamento social devem 
ser rigorosamente observadas; 

• Dentro de cada box não podem permanecer mais do que 10 pessoas. Sempre 
que estejam a ser ocupadas, deverão permanecer com as portas abertas para 
uma melhor ventilação; 

• Não é permitido pernoitar dentro das boxes. Pernoitar no paddock só é permitido 
dentro das “motorhomes/caravanas”; 

• As zonas dos duches estão encerradas. A sua utilização está proibida; 
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>> HORÁRIOS 
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>> DISTRIBUIÇÃO DO PADDOCK  
Acesso ao paddock: 17h00 às 20h00 na sexta-feira e das 7h00 às 23h00 nos restantes 
dias.  
Nota: Cada Equipa é responsável pelo cumprimento das normas DGS no seu espaço. 
Devem bloquear o acesso de membros alheios às vossas Equipas.  
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>> LISTAS DE INSCRITOS  
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>> BRIEFING 
• Será disponibilizado em formato digital. 

 
 

>> VERIFICAÇÕES 
• Administrativas – novos concorrentes têm de enviar o número das suas licenças 

sem exceção até ao dia 25 de Novembro.  
• Técnicas – São feitas na box técnica do AIA Motor Clube.  

 
 
>> ACESSOS 

• Tendo em conta as normas da DGS, cada equipa terá direito a 1 acesso por Piloto 
+ 4 acessos para a assistência por Equipa; 

• Os acessos serão entregues na portaria de acesso ao paddock por elementos da 
Motor Sponsor. 

 
 

>> LINKS ÚTEIS 
• APP Motor Sponsor https://apps.appmachine.com/drivingdaysssstrofeuc1  
• Live timing https://livetiming.getraceresults.com/autodromodoalgarve#screen-

results  
• Live stream: tendo em conta a falta de adesão não reunimos budget para 

contratar o serviço. 
 
 
>> TROFÉU C1: PNEUS 

• O número mínimo de pneus é de: 8 pneus no total; 
• Treinos cronometrados: arrancar com 4 pneus novos, mantidos durante toda a 

sessão e não podem ser trocados de posição; 
• Corrida 1: arrancar com 2 pneus novos no eixo dianteiro; 
• Corrida 2: arrancar com 2 pneus novos no eixo dianteiro; 
• Não podem ser utilizados pneus de outras jornadas; 
• Podem ser utilizados pneus de outras sessões da mesma jornada; 
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• Em caso de necessidade podem comprar mais pneus. 
 

 
 
>> TROFÉU C1: GASOLINA  

• Não existe abastecimento de gasolina no circuito. Devem comprar numa bomba 
externa. Lembramos que devem usar gasolina de 95 octanas.  

 
>> TROFÉU C1: VERIFICAÇÕES FINAIS 

• No final do evento, a Organização irá recolher vários órgãos mecânicos para 
verificação técnica, na semana posterior à prova. Alertamos que serão recolhidos 



 

 9 

GUIA DE PROVA 28 E 29 DE NOVEMBRO 2020 
ALGARVE RACE MEETING #vaicorrertudobem  

amortecedores pelo que as Equipas devem levar suplentes para o carro não ficar 
imobilizado. 

 
 
 


