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Info 1 
22 de agosto de 2016 

 

De 27 a 29 de outubro de 2016 
 

AUTO MOTO / QUAD / UTV-BUGGY 
Taça do Mundo de Todo o Terreno FIA 

Campeonato Nacional de Todo o Terreno FPAK 
Taça Nacional de Todo o Terreno FPAK 

Desafio Total Mazda 2016 
Taça Ibérica  

Campeonato Nacional de Todo o Terreno FMP 
Troféu Polaris 
Troféu Can Am 

Desafio Polaris ACE 570 
 

 

PROGRAMA 
 

Mais um motivo de comemoração, desta feita a 30ª edição do maior e mais antigo evento de Todo-o-Terreno de 
competição em território nacional e um dos maiores do mundo. 
 
O Automóvel Club de Portugal e a Câmara Municipal de Portalegre desejam proporcionar a todos, motivos para 
estarem presentes em Portalegre de 27 a 29 de outubro de 2016. De realçar a imensa dedicação e esforço que a 
autarquia Alentejana depositou no apoio a esta edição comemorativa. 
 
Voltamos a realizar na sexta-feira, dia 28, após o prólogo, um troço com cerca de 85km, à semelhança de 2015 
com reagrupamento e partida de Ponte de Sor e chegada à herdade das Coutadas em Portalegre, o mesmo local 
do prólogo. 
Este figurino foi do agrado da grande maioria dos pilotos e do público, sobretudo aquele que se encontra no 
prólogo, que assim pode assistir a uma segunda passagem dos concorrentes em grande parte do circuito do 
mesmo. 
 
O Clube UMM junta-se a esta comemoração de forma a fortalecer a presença da marca portuguesa na prova que 
ajudou, e de que forma, a consolidar, estando neste momento a ser criada uma classe especial de competição para 
UMM ex- troféus e um desfile de viaturas da marca no dia 28 no percurso do prólogo. 
 
Contamos ainda apresentar uma exposição da Baja que terá a sua inauguração em setembro na Câmara Municipal 
de Portalegre, coincidindo com a apresentação oficial da prova, onde ficará exposta até ao final de outubro, sendo 
posteriormente transferida para a NERPOR. 
 
Como novidade absoluta, será realizada uma Cerimónia de Partida nos Jardins do Tarro no centro da cidade de 
Portalegre. 
Esta cerimónia terá lugar na noite de dia 27 (quinta feira) e terá como objetivo apresentar as equipas que irão 
participar na 30ª Edição da Baja Portalegre 500. 
Para além da apresentação, que acontecerá com a passagem pelo pódio, o momento conta com uma série de 
atividades para dignificar a mesma, entre elas, uma exposição de viaturas clássicas e algumas viaturas históricas 
da Baja. 
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Como forma de celebração e com o intuito de trazer a Portalegre antigas glórias, será criada uma classe (Classe 
87), nos auto e nas motos, para quem se apresente com a equipa completa (veículo e pilotos) que participou na 
1ª edição, em 1987. A inscrição nesta classe é gratuita! 
 
Iremos ainda promover algumas ações de divulgação e promoção do evento com os nossos parceiros Media, 
introduzindo alguns passatempos. 
Por outro lado e para registar o momento, lançaremos um relógio de pulso comemorativo da 30ª edição da Baja 
Portalegre 500, com edição limitada, estejam atentos! 
 
Para terminar, nada melhor que uma festa, e assim acontecerá no dia 29 à noite no mercado de Portalegre. 
 
Programa (resumo): 
- De 22 de agosto a 7 de outubro: inscrições a preço reduzido; 
- Dia 14 de outubro: encerramento definitivo das inscrições; 
- Dia 26 de outubro (4ª feira): início das acreditações  
- Dia 27 de outubro (5ª feira): verificações administrativas e técnicas na NERPOR, reconhecimento* da Super    
Especial e Cerimónia de Partida junto aos Jardins do Tarro, no centro da cidade de Portalegre. 
- Dia 28 de outubro (6ª feira): Super Especial, primeiro para Motos, Quads e UTV-Buggy, finalizando com os 
Automóveis e o SS 2 com cerca de 85 km, para todos os grupos. 
- Dia 29 de outubro (sábado): um único sector (SS3) com cerca de 350 km para as Motos, Quads e UTV-Buggy e 
dois troços (SS3 e SS4) para os automóveis, com 200 e 180 km respetivamente, com uma paragem entre ambos 
para assistência (20 min.) e reabastecimento (20 min.), seguida de um reagrupamento (mínimo 10 min.). 
As promoções Baja, Auto e Moto efetuam o SS1 e SS2, dia 28 e o SS3 (200km) dia 29. 
 
*Atenção! Por questões de segurança, o reconhecimento do prólogo, dia 27 entre as 13h00 e as 16h30, apenas 
é autorizado a pé ou de bicicleta, (sujeito à aprovação da FIA).  
 

AUTO  
Evento FIA e Evento Nacional 

 

Como habitualmente, existem duas possibilidades de participação, Evento FIA e Evento Nacional, com 
classificações separadas. 
 
Evento FIA – para concorrentes que cumpram na íntegra as condições definidas nas Prescrições Gerais de Ralis 
Todo-o-Terreno da FIA 2016 (regulamento técnico, passaporte técnico, etc.). 
Evento Nacional – destina-se a concorrentes que não se enquadrem na regulamentação FIA, mas que cumpram a 
regulamentação da FPAK (T1, T2, T3 e T8), bem como para os concorrentes das Promoções e Taça Nacional TT. O 
regulamento que tutela o Evento Nacional é o regulamento do Evento FIA, versão Portuguesa, reforçado pelo 
Anexo V, que contém as especificidades do Evento Nacional. 
 
Os concorrentes portugueses que participem no Evento FIA e no Evento Nacional, pontuam para o Campeonato 
Nacional. 
 
No final, a FPAK retirará da classificação do Evento FIA e da classificação do Evento Nacional uma classificação 
única para o Campeonato Nacional.  
 
Os concorrentes ao Evento Nacional partirão para os Sectores Seletivos após os concorrentes do Evento FIA.  
 

MOTO 
Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e Promoções 

 
Como habitualmente disponibilizamos um vasto leque de possibilidades de participação nas inúmeras classes, que 
veiculam uma competição permanente em diversas frentes e proporcionam muitas hipóteses de ocupar um lugar 
no pódio e de colocar um ou mais troféus na estante! 
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PROMOÇÕES BAJA 
Uma diversidade imensa de possibilidades de participação; motos grandes ou pequenas; de 50 a 1200cc; novos e 
menos novos; em família ou a solo, etc.  
 
MINI BAJA 
Dois percursos, um com cerca de 50km no dia 28 e outro com cerca de 75 km no dia 29. 
Os interessados devem consultar o Regulamento da Mini Baja no site da prova: 
www.bajaportalegre500.com 
 
Este ano introduzimos uma classe para Motos Trail na prova rainha, ou seja nos cerca de 350km de dia 29. 
A empresa Touratech (PT), numa parceria com o ACP, oferece condições especiais de participação nesta classe, 
assim como nas classes da Promoção Maxi Baja, para tal os interessados devem consultar o regulamento no site 
da empresa através do link: www.touratech.pt/baja2016 
 

Sistema de Localização GPS / GSM permite seguir a prova ao minuto! 
 
Em 2015 a empresa Cronobandeira, responsável pela cronometragem da prova, testou este sistema e detetou 
alguns problemas de acessibilidade. 
Solucionados esses pequenos problemas podemos divulgar este serviço com utilidade para as equipas e com a 
possibilidade, para o público, de “seguir” a corrida dos seus ídolos em qualquer PC ou Smartphone. 
 

INSCRIÇÕES 
A preço reduzido de 22 de agosto a 7 de outubro 

 
Inscrições online! 
Disponível na página oficial da prova em www.bajaportalegre500.com ou em http://provasdesportivas.acp.pt  
 
A inscrição só será validada após o pagamento e a apresentação de toda a documentação obrigatória à conclusão 
do processo administrativo! 
 
Estamos disponíveis para o esclarecimento de todas as dúvidas que possam surgir de forma a aligeirar o processo 
de preenchimento online. 
 

Condições de Inscrição Auto 
 
 

Grupos e Classes Inscrição GPS-GSM** Sentinel Unik 2 Total 
Evento FIA T1 – T2 – T3 2100€* 65€ 120€ 2285€* 
Evento 
Nacional 

T1 – T2 – T3 1600€ 65€ 120€ 1785€ 
T8 1400€ 65€ 120€ 1585€ 

Promoções 
Promoção M 1000€ 65€ 120€ 1185€ 

TNTT – Promoção Baja, ex. 
Troféus, 2RM 500€ 65€ - 565€ 

Desafio UMM Ex. Troféu UMM 400€ 65€ - 465€ 
Classe 87 Equipas completas 1987 - 65€ - 65€ 

*Os patrocinadores da prova oferecem aos pilotos portugueses um desconto de 500€ no valor da inscrição. 
Kit Sentinel Unik2 (completo) = 274€ (novo) 
Kit Sentinel Unik2 (antena e suporte) = 66€ (usado) 
**A FPAK comparticipa com 50% do valor GPS/GSM aos inscritos no CNTT ou TNTT, assim, os inscritos nestes 
campeonatos devem subtrair 32,5€ ao valor total. 
Nota: inclui a taxa de seguro de responsabilidade civil. As inscrições pagas após 7 de outubro, inclusive, e até 14 
de outubro sofrem um agravamento de 500 euros. Os sócios ACP beneficiam de um desconto de 45€, à exceção 
das classes Promoção, desafio UMM e Classe 87. 
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Condições de Inscrição Moto 
 

 Grupos e Classes  Inscrição* Sistema de localização e 
segurança GPS / GSM** 

Total de inscrição 

Moto / Quad 400€ 65€ 465€ 
UTV – Buggy 500€ 65€ 565€ 
Veterano Moto/Quad 400€ 65€ 465€ 
Veterano Especial 400€ 65€ 465€ 
Troféu Polaris 475€ 65€ 540€ 
Troféu Can-am Maverick 475€ 65€ 540€ 
Maxi Baja Open 3 (450km) 400€ 65€ 465€ 
Promoção Baja    
Classic Baja 250€ 25€ 275€ 
Pré Classic 250€ 25€ 275€ 
Maxi Baja (280km) 250€ 25€ 275€ 
Ladies Baja 250€ 25€ 275€ 
Cinquentinha 250€ 25€ 275€ 
Honda XR 250€ 25€ 275€ 
Open 250€ 25€ 275€ 
Hobby 250€ 25€ 275€ 
Polaris ACE 570 250€ 25€ 275€ 
Family Baja 125€ piloto 25€ Soma pilotos 
Classe 87 (piloto e moto) - 25€ 25€ 
Mini Baja  75€ 25€ 100€ 

 
*Inclui a taxa de seguro de responsabilidade civil. As inscrições pagas após 3 outubro, inclusive, e até 9 de outubro 
sofrem um agravamento de 150€. Os sócios ACP beneficiam de um desconto de 25€, à exceção das classes 
Promoção Baja. 
 
**Este sistema é de uso obrigatório (FMP), o valor de aluguer reverte na totalidade para a empresa Cronobandeira, 
Lda. A utilização deste sistema de segurança obriga a uma caução de 250€, em dinheiro ou cheque em nome de 
Cronobandeira, Lda. No final da prova esta caução pode ser recuperada desde que seja entregue o equipamento 
de segurança em perfeito estado de utilização. 
 

É obrigatória licença desportiva da FMP (Regional de uma prova, 55€) em todas as classes da Promoção Baja, 
exceto na classe Hobby.  
 
Na Promoção Baja, só é possível a inscrição numa das Classes. 
 

Alojamentos 
 

Para reservas de alojamento para Portalegre, contactar: 
ACP Viagens  

Telefone: (+351) 21 351 38 30  
Fax: (+351) 21 351 38 49 

Email: geral@acp-viagens.pt 
www.acp-viagens.pt 
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Patrocinadores e Apoios 
 
Para a 30ª edição desta verdadeira festa do TT em Portugal, o Automóvel Club de Portugal conta com os 
patrocínios da Câmara Municipal de Portalegre e BP. E com o apoio e colaboração das Câmaras Municipais de 
Abrantes, Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Monforte, Nisa e Ponte de Sor. Das Juntas de Freguesia 
de Arez, Amieira do Tejo, Chança, Comenda, Cunheira e Monte da Pedra. 
Contamos ainda com o apoio dos parceiros habituais, Hertz, Fonte Viva, Ibermedia, SNB, Fencaça, Federação 
Portuguesa de Caçadores, RTP e Rádio Portalegre (104,5).  
 

Para mais informações consulte a página oficial da prova em: 
 www.bajaportalegre500.com 

 
 

  
https://www.facebook.com/bajaportalegre        https://twitter.com/acpmotorsport 
 

  


