
 

ADITAMENTO 1 

Aprovado em 30/06/2015 

RACING WEEKEND - VILA REAL 

45º Circuito Internacional Vila Real 

10 - 12 JULHO 2015 

 

2.3.1 - ESPECIFICAÇÕES PROVAS NACIONAIS 
2.3.1.1 - Para todas as Categorias Nacionais será realizado um parque de pré partida antes de cada treino e 
procedimento de partida. O acesso a este parque encerra 15 minutos antes de cada sessão ou acesso à grelha da 
respectiva categoria.   
Após o encerramento do parque de pré partida não serão admitidas mais viaturas dessa categoria. 
2.3.2 - No Challenge Desafio Único será realizado um treino livre conjunto de 25 minutos; os treinos cronometrados serão 
disputados numa sessão única de 30 minutos sem intervalo em que ambos os pilotos terão que qualificar  o carro. O piloto 
1 qualifica o carro para a corrida 1 (efectuando a respectiva partida) e o piloto 2 qualifica o carro para a corrida 2 (efectuando 
a respectiva partida).Todos os pilotos serão controlados à saída do pit lane por intermédio de pulseiras (no caso de equipas 
de um só piloto este fará o total dos treinos cronometrados). 
Apenas é permitida uma única troca de piloto. 
Serão realizadas 2 corridas de 40 minutos cada.  
2.3.3 - No Troféu Quinhentos apenas haverá uma única sessão de treinos livres de 20 minutos e uma única qualificação 
de 30 minutos sem intervalo em que ambos os pilotos terão que qualificar o carro. O piloto 1 qualifica o carro para a corrida 
1 (efectuando a respectiva partida) e o piloto 2 qualifica o carro para a corrida 2 (efectuando a respectiva partida).Todos os 
pilotos serão controlados à saída do pit lane por intermédio de pulseiras (no caso de equipas de um só piloto este fará o total 
dos treinos cronometrados). 
Apenas é permitida uma única troca de piloto. 
Serão disputadas duas corridas de 25 minutos cada uma.  
2.3.4 - Na Legends Classic Cup será realizado um treino livre de 20 minutos, uma qualificação de 20 minutos sem intervalo 
em que ambos os pilotos terão que qualificar o carro. Todos os pilotos serão controlados à saída do pit lane por intermédio 
de pulseiras (no caso de equipas de um só piloto este fará o total dos treinos cronometrados). Apenas é permitida uma única 
troca de piloto. 
. Serão disputadas duas corridas de 25 minutos cada.  
2.3.5 - No Campeonato Nacional Clássicos Circuitos/Campeonato Nacional Clássicos Circuitos 1300 será realizado 
um treino livre conjunto de 40 minutos. Os primeiros 15 minutos para os CNCC1300 isoladamente, 10 minutos conjuntos 
para as duas categorias e os últimos 15 minutos só para CNCC; No CNCC / CNCC 1300 será efectuada uma qualificação 
de 20 minutos e 2 corridas de 25 minutos cada. 
 2.3.6 - No Campeonato Nacional de Velocidade serão efectuadas 2 sessões de treinos livres de 20 minutos cada; os 
treinos cronometrados serão efectuados numa única sessão de 30 minutos sem intervalo em que ambos os pilotos terão 
que qualificar  o carro. O piloto 1 qualifica o carro para a corrida 1 (efectuando a respectiva partida) e o piloto 2 qualifica o 
carro para a corrida 2 (efectuando a respectiva partida). 
 



 
Todos os pilotos serão controlados à saída do pit lane por intermédio de pulseiras (no caso de equipas de um só piloto este 
fará o total dos treinos cronometrados). Apenas é permitida uma única troca de piloto. 
 Serão realizadas 2 corridas com a duração de 40 minutos cada. 
2.3.7 - Para todas as categorias o Procedimento de Partida será de acordo com o Art. 33.2 das PEC  
 
 

 
 

Data Hora Programa Local 

03/06/2015 09:00 Abertura das inscrições Conforme Artigo 4 

03/07/2015 15:00 Encerramento das inscrições Conforme Artigo 4 

06/07/2015 21:00 Publicação da lista de inscritos Secretariado da prova 

DATA HORA Programa Verificações 
Administrativas 

LOCAL 

Quinta-feira    

09/07/2015 17:00 – 20:00 FEUP – LCC – TROFÉU 
QUINHENTOS 

Pavilhão Nervir – Alameda de 
Grasse 

09/07/2015 17:00 – 20:00 Facultativas restantes categorias  

Sexta-feira    

10/07/2015 07:30 – 09:00 CNV – CNCC/CNCC 1300 Pavilhão Nervir – Alameda de 
Grasse 

DATA HORA Programa Verificações Técnicas 
Iniciais 

LOCAL 

Quinta-feira    

09/07/2015 17:15 – 20:00 FEUP – LCC – TROFÉU 
QUINHENTOS 

Respetivo Paddock 

09/07/2015 17:15 – 20:00 Facultativas CNV/CNCC/CNCC 
1300 

Respetivo Paddock 

09/07/2015 17:00 1ª Reunião dos CCDs   

09/07/2015 20:30 Afixação da lista admitidos à 
partida FEUP/LCC/Troféu 

Quinhentos 

 

Sexta-feira    

10/07/2015 07:45 – 09:00 CNV – CNCC/CNCC 1300 Respetivo Padock 

10/07/2015 09:30 Afixação lista admitidos à partida 
CNV – CNCC/CNCC 1300 

 

DATA HORA HORÁRIO BRIEFING`S LOCAL 

Sexta-feira    

10/07/2015 07:45 FEUP/Troféu Quinhentos Pequeno Auditório do Teatro 
Municipal – Alameda de Grasse 

10/07/2015 08:15 LCC Pequeno Auditório do Teatro 
Municipal – Alameda de Grasse 

10/07/2015 08:45 CNV Pequeno Auditório do Teatro 
Municipal – Alameda de Grasse 

10/07/2015 09:15 
 

CNCC/CNCC 1300 Pequeno Auditório do Teatro 
Municipal – Alameda de Grasse 

 


