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BRIEFING ESCRITO COM OS CONCORRENTES 

 

Achamos conveniente relembrar alguns do pontos relevantes para o ZOOM iGEST RALI DO 
FAIAL neste briefing escrito com os CONCORRENTES. 
 

SEGURANÇA: 
a) Em caso de desistência por avaria ou acidente, os concorrentes deverão ligar para o nº SOS 
(291 572 317), colocar o triângulo e assinalar convenientemente com o cartão OK/SOS; 
 

DESENROLAR DA PROVA: 
a) A disputa da prova especial Kartódromo do Faial implica a realização de dois 
reagrupamentos junto à Câmara Municipal de Santana. A Comissão Organizadora da 
competição solicitou àquela autarquia a manutenção, nos períodos em que os concorrentes lá 
permanecem, da abertura das casas de banho públicas bem como para que intercedesse junto 
dos restaurantes e bares próximos do local a que estivessem em funcionamento de forma a 
minimizar algum desconforto que este reagrupamento possa causar às equipas; 
b) Na conceção da competição foi levada em conta uma velocidade média de circulação que 
ronda ou pouco excede os 30 km/h. Nesse sentido, apelamos ao respeito do Código da 
Estrada e às velocidades permitidas nas estradas percorridas em ligação;  
c) Recordamos que certas manobras visando o aquecimento de mecânicas e pneus são 
proibidas em circulação rodoviária normal; 
d) Para além do Quadro Oficial, o Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira volta a 
disponibilizar um Quadro Oficial Virtual que, sem ser vinculativo, oferece a possibilidade de 
aceder remotamente a todos os documentos afixados na unidade física. Esse Quadro Oficial 
Virtual está disponível no endereço www.100ahoramadeira.org/quadro-oficial-rali-19. 
 e) As viaturas de reboque, que estão à partida de cada prova especial, estão ao serviço único 
e exclusivo da organização, para rebocar as viaturas avariadas ou acidentadas que estejam a 
impedir a passagem de outros concorrentes no traçado e simplesmente para desimpedir a 
circulação da prova. 
 

PARQUE DE ASSISTÊNCIA: 
a) Tal como estabelecido pelos regulamentos, a velocidade máxima permitida no Parque de 
Assistência é de 30 km/h; 
b) a circulação dentro do Parque de Assistência deverá ser feita tendo em conta a presença de 
público e elementos de assistência. Qualquer comportamento que ultrapasse a circulação 
normal será comunicado ao Colégio de Comissários Desportivos e poderá levar à 
desclassificação da competição; 
c) O solo nas zonas de assistência deverá estar protegido com lonas para que o piso não seja 
sujo ou contaminado; 
d) As equipas de assistência, as suas viaturas e os meios ao seu dispor deverão abandonar o 

Kartódromo do Faial até às 14h45 de sábado, 13 de julho de 2019. 

 

ZONA DE REABASTECIMENTO 
a) Na Zona de Reabastecimento é obrigatório o uso de fatos ignífugos; 
b) Na Zona de Reabastecimento é proibido fumar, fazer qualquer tipo de fogo e/ou chama, e a 

utilização de telemóveis. 

 
 
 

BOA PROVA! 


