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Aditamento 1

O regulamento particular da prova/evento e desportivo da GT3 Cup sofre as seguintes alterações
De:

Comissão Organizadora

Para:

Todos os concorrentes / Equipas da GT 3 Cup

Nº de Páginas 2

Aprovado em 24 / 11 / 2021

Art. 14 – FÓRMULA DA PROVA/EVENTO
A – O Art. 26 do Regulamento Desportivo da GT3 Cup exclusivamente para esta prova /
evento passa a ter a seguinte redação
ART 26 – FÓRMULA DA PROVA/EVENTO
26.2 – TREINOS CRONOMETRADOS
…………
26.2.2.3 – No final de cada sessão de treinos cronometrados são aplicáveis as seguintes
normas:
➢ No final da sessão de treinos cronometrados de cada categoria (de acordo com a divisão
efetuada no Art. 26.2.2.2) todas as viaturas terão de regressar às suas boxes.
➢ Todas as viaturas deverão ficar estacionadas em posição angular em frente às suas
boxes;
B – O Art. 30 do Regulamento Desportivo da GT3 Cup exclusivamente para esta prova /
evento passa a ter a seguinte redação
Art. 30 – PARQUE FECHADO
……….
30.3 – O parque fechado será suficientemente grande e protegido …………
a) Parque Fechado no final dos Treinos
………
a.2) Imediatamente após o sinal de final de cada sessão de treinos cronometrados (bandeira
de xadrez) (de acordo com a divisão efetuada no Art. 26.2.2.2) o regulamento do parque
fechado será aplicado.
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a.2.1) O parque fechado no final de cada sessão de treinos cronometrados obedecerá às
seguintes normas:
➢ No final de cada sessão de treinos de cada categoria (AM; GD e PRO) todas as viaturas
deverão ficar estacionadas em posição angular em frente às suas boxes, sendo-lhe nessa
altura colocada no pára – brisas de cada viatura a seguinte placa

➢ Após a última viatura da Categoria PRO (que se desloque pelos seus próprios meios) seja
estacionada em posição angular em frente à suas boxe, dar-se-á início à contagem de um
período de 30 minutos.
➢ Findo esse período, o parque será aberto por indicação dos comissários desportivos,
podendo as viaturas ser colocadas no interior das boxes para efetuarem os trabalhos de
assistência e reabastecimento
b) Parque Fechado entre Corridas
b.1) Imediatamente após o sinal de final da 1ª e da 2ª corridas (bandeira de xadrez), o
regulamento do parque fechado será aplicado.
Com exceção do seguinte:
Sob o controlo dos Comissários Técnicos, os dispositivos de leitura de dados poderão ser
ligados às viaturas com o único fim de ler os seus dados.
Esses dispositivos apenas poderão ser ligados a uma tomada de dados obrigatoriamente
colocada no interior da viatura.
…………

Alcabideche, 23 de novembro 2021

A Comissão Organizadora
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