PAGAMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1 – Pagamento de taxas de inscrição
Taxas de Inscrição
Com Publicidade Facultativa
Taxa de
Tipo de Prova
Seguro
inscrição
Rampa Regional
€ 150,00 € 73,00
Regularidade Sport € 120,00 € 32,50
Regularidade Histórica € 100,00 € 24,50

Sem Publicidade Facultativa
Taxa de
Total
Tipo de Prova
Seguro
inscrição
€ 223,00
Rampa Regional
€ 300,00 € 73,00
€ 152,50 Regularidade Sport € 240,00 € 32,50
€ 124,50 Regularidade Histórica € 200,00 € 24,50

Total
€ 373,00
€ 272,50
€ 224,50

Pagamento
Por transferência bancária para o IBAN PT50 0033 0000 4527 4272 1790 5, com envio de
comprovativo por correio eletrónico.

Contactos Organizador
Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira
Complexo Desportivo Cruzado Canicense
Est. Eng. Abel Vieira, 9125-097 Caniço
clube100ahoramadeira@gmail.com
(+351) 964 006 907

2 – Envio de documentos
A fim de validar uma inscrição bem como agilizar o processo das verificações administrativas, ao
abrigo do plano de contingência da prova, os concorrentes deverão anexar no Portal FPAK, no
campo
Ficheiros,
ou
enviar
para
o
endereço
de
correio
eletrónico
clube100ahoramadeira@gmail.com os seguintes documentos:
- Licença do concorrente e condutores/navegadores;
- Cartão de Cidadão dos condutores/navegadores;
- Carta de Condução dos condutores/navegadores;
- Documentos do veículo de competição (Livrete e Registo de Propriedade ou Documento Único
ou DAV). Na falta desses documentos, deverá ser apresentado documento assinado e
reconhecido notarialmente em que conste a decência do respetivo veículo para a utilização no
evento;
- Página da Ficha de Homologação em que conste o grupo e a cilindrada do veículo (quando
aplicável);
- Passaporte Técnico FIA/FPAK;

- Plano de Contingência COVID-19 do concorrente.

3 – Outras informações
Devido à implementação do plano de contingência da prova, as equipas de assistência de cada
viatura participante deverão ter um máximo de 5 (cinco) elementos. Àquelas assistências que
sirvam mais de uma viatura de competição é aconselhada a redução do número acima.
É solicitado aos concorrentes que, para permitir a divisão do espaço no parque de assistências,
informem o clube organizador, através do endereço de correio eletrónico
clube100ahoramadeira@gmail.com, se dispõem de assistência conjunta e com que outros
concorrentes o fazem.

