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1. Artigo 3 – Semana da Prova (alterações a Bold)
6 de novembro (sexta-feira)
09h45
Partida do SS2
10h40*

Chegada do SS2

12h00 / 18h00

Entrega de Road Book Secção 3 no secretariado

Ponte de Sor
Cabeço de Vide
Nerpor

2. Artigo 5.3 – Categorias Promoção & Hobby (alterações a bold)
5.3.

CATEGORIAS PROMOÇÃO BAJA & HOBBY (realizam parte da prova)
5.3.1 As categorias PROMOÇÃO BAJA & HOBBY realizam o prólogo (SS1), o SS2 e parte do
SS3. A prova termina na ZA2, ao km 163.

3. Artigo 14 – Verificações Técnicas (alterações a bold)
14.1.

Localização e horário
As verificações técnicas terão lugar dia 5 de novembro, conforme o programa da prova. O
local e horário serão indicados por aditamento. Os concorrentes dispõem de 1h30m entre o
início das verificações administrativas e o início das verificações técnicas. E uma hora
entre o final das verificações técnicas e a entrada em Parque Fechado.

4. Artigo 15 – Assistência e Abastecimento (novo)
15.9

Para os SSV e QUAD, em qualquer Zona de Assistência ou GAS localizadas nos SS é
obrigatório a paragem de um período mínimo de 2 minutos (art. 13.8 RCNTT). O controlo
deste tempo é da responsabilidade do piloto e será verificado pelo organizador através do
sistema Stella III. Os 2 minutos tem início desde o momento da imobilização total do veículo,
no local da assistência, e o seu termino quando o veículo iniciar a marcha, do mesmo local.
• Durante o abastecimento, não é autorizada qualquer outra intervenção no veículo
• O equipamento Stella III, mostra no ecrã, a contagem decrescente dos 2 minutos
• O motor deve estar desligado
• O não cumprimento destas regras incorre numa penalização de 10 minutos por cada
infração
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