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Assunto: Comunicado 1 

De: Comissão Organizadora GT3 Cup 

Para: Todos os concorrentes / Equipas Nº de Páginas 1 

Após a prova/evento denominada “ANPAC RACING WEEKEND” realizada nos dias 23 a 

25 de Abril do corrente ano em Braga, devido a algumas informações particulares obtidas 

relativamente a dois condutores que eventualmente poderiam estar mal colocados na 

respetiva categoria, a comissão organizadora decidiu reverificar as informações 

transmitidas pelos condutores relativamente ao seu palmarés. 

Após tal reverificação e comparando com as informações obtidas através da página da 

FPAK verificou-se de que estavam indevidamente inscritos na categoria AM dois 

condutores em virtude do seu palmarés não coincidir com o que está descrito no Art. 10.1 

c) do regulamento desportivo da GT 3 Cup que a seguir se transcreve 

“Categoria AM – Nunca obteve pole-position e/ou volta mais rápida e/ou vitoria em corrida e/ou 

lugar no pódio em provas/eventos nacionais/internacionais de automóveis” 

Face ao exposto anteriormente a comissão organizadora da GT 3 Cup vai proceder à 

respetiva correção a partir da 2ª prova/evento 8 Horas de Portimão (WEC) para que a 

verdade desportiva seja mantida.  

A – O condutor Manuel Pedroso Correia de Matos Fernandes licenciado 2803 que foi 

indevidamente inscrito na categoria AM face ao descrito no Art. 10.1 c) do regulamento 

desportivo da GT 3 Cup tem de passar para a categoria Pro dado que no ano de 2015 ao 

participar em corridas do Troféu FEUP 2 esteve presente em dois pódios (um no Circuito 

de Vila Real e outro no Estoril Racing Weekend) 

B – O condutor Vasco Moreira Barros licenciado 2115 que foi indevidamente inscrito na 

categoria AM face ao descrito no Art. 10.1 c) do regulamento desportivo da GT 3 Cup tem 

de passar para a categoria Pro dado que no ano de 2016 ao participar em corridas do 

Campeonato de Velocidade Legends esteve presente em quatro pódios (dois no Circuito 

de Vila Real onde obteve a pole position e as voltas mais rápidas nas duas corridas e dois 

no Jarama Racing Weekend onde também obteve a pole position e as voltas mais rápidas 

nas duas corridas) 

B.1 – No ano de 2017 participou Campeonato Nacional de Velocidade Legends nas duas 

corridas do Circuito de Vila Real onde obteve um pódio, a pole position e as voltas mais 

rápidas nas duas corridas 

B.2 – No ano de 2018 participou Campeonato de Portugal de Velocidade Legends nas duas 

corridas do Circuito de Vila Real onde obteve dois pódios, a pole position e as voltas mais 

rápidas nas duas corridas. 

Os condutores em causa não perderão os pontos obtidos na prova/evento denominada 

“ANPAC RACING WWEKEND” realizada nos dias 23 a 25 de Abril do corrente ano em 

Braga 

 

A Comissão Organizadora 


