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Caros Pilotos e Equipas, 
 
Conforme foi de conhecimento público, a FPAK condenou o nosso mau comportamento 
na primeira prova, no que diz respeito ao cumprimento das normas da covid-19.  
 
Posto isto, e tendo em conta este cartão amarelo, informamos que a nossa postura 
será mais rígida nesta prova. Quem for apanhado sem máscara em qualquer parte do 
recinto, ou em incumprimento de outras normas, será convidado a sair.  
 
No Algarve, recebemos várias questões que têm a sua resposta neste documento. 
Agradecemos assim a sua leitura atenta.  
 
Obrigado a todos pelas vossas inscrições e esperamos que seja um fim-de-semana 
pleno de emoção e divertimento.  
 
 
Um abraço, 
Equipa Motor Sponsor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Normas DGS 
- Horários 
- Distribuição de boxes 
- Listas de inscritos 
- Briefing  
- Verificações 
- Acessos  
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- Troféu C1: pneus 
- Troféu C1: gasolina  
- Troféu C1: verificações finais 
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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, regras da DGS e planos de 
contingência do Circuito do Estoril; 

• 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; 
• Tendo em conta a lotação das boxes, sugestão de utilização do espaço: 
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>> HORÁRIOS 
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>> DISTRIBUIÇÃO DE BOXES – publicado a 1 de Setembro  
Nota: Cada Equipa é responsável pelo cumprimento das normas DGS na sua box. 
Devem bloquear o acesso de membros alheios às vossas Equipas.  
 
>> LISTAS DE INSCRITOS – publicado a 1 de Setembro 
 
>> BRIEFING 

• Tendo em conta a dimensão do 1º andar do centro de imprensa, é possível 
realizar briefing presencial com o respeito de todas as normas; 

• No Troféu C1 é obrigatória a presença de um elemento de cada Equipa que 
deverá ser o Chefe de Equipa – sábado, 5 de Setembro – 10h00; 

• Na Single Seater Series é obrigatória a presença de todos os Pilotos – sábado, 5 
de Setembro – 11h00. 

 
>> VERIFICAÇÕES 

• Administrativas – novos concorrentes têm de enviar o número das suas licenças 
sem exceção até ao dia 28 de Agosto;  

• Técnicas – para evitar a circulação de pessoas no paddock, os técnicos vão às 
boxes. 

 
>> ACESSOS 

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

• 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.alkamelsystems.com/circuitoestoril 

(o aluguer do transponder pode ser feito na cronometragem, 1º andar por cima das 
boxes técnicas)  

• Live stream: redes sociais Troféu C1 e Single Seater Series.  
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>> TROFÉU C1: PNEUS 

• O número mínimo de pneus é de: 10 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 4 pneus novos; 
• Não podem ser utilizados pneus de outras jornadas; 
• Podem ser utilizados pneus de outras sessões da mesma jornada; 
• Em caso de necessidade podem comprar mais pneus. 

 
>> TROFÉU C1: GASOLINA  

• É obrigatório consumo de 180 litros do combustível fornecido pela Organização. 
• Os Participantes têm de ir até ao camião de abastecimento efetuar o pagamento 

dos 180 litros. 
Pagamentos com multibanco têm um custo extra de 3% (comissão serviço);  

• É fornecido um ticket que deve ser apresentado ao operador da bomba de 
gasolina. 

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

 
 
 
 


