ADITAMENTO Nº2

Aprovado em 30/06/2021

O regulamento particular sofre as seguintes alterações:
Art. 2 – REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
2.1.2 – Os reconhecimentos das PE ficam limitados a 3 passagens por cada troço
2.2 – Esta prova será pontuável para o Campeonato de Ralis dos Açores 2021, Trofeu Ralis Terra

dos Açores e Trofeu Ralis do Faial 2021
ANEXO V – GPS

Sistema Tracking/GPS
Os concorrentes admitidos à partida do Rali, utilizarão durante o decorrer da competição um equipamento
GPS (Sistema de Posicionamento Global), cujo principal objetivo é a segurança dos pilotos e
navegadores.
Este sistema, desenvolvido pela AMAWEB, permite à Direção de Prova determinar
a
posição, velocidade e direção de cada concorrente.
O equipamento GPS (igual ao da imagem à direita), que irá ser montado na
viatura, possui dois botões pequenos, um verde e um vermelho que podem ser
usados para informar o estado da equipa em caso de abandono/acidente.
É obrigatório a entrega de uma caução no valor de 300,00€ (trezentos euros),
durante as verificações administrativas. A devolução no final da competição, fica condicionada à
devolução do GPS em perfeito estado de conservação. Quaisquer danos ou perda do GPS serão cobrados
utilizando para o efeito a caução entregue pelo concorrente.

NORMAS DE FIXAÇÃO E ASPETOS TÉCNICOS

Aspetos Técnicos
Os concorrentes não terão que efetuar qualquer pré-montagem nas suas viaturas para a fixação do
equipamento GPS.
O Equipamento GPS tem alimentação própria através de bateria não sendo necessária qualquer ligação
elétrica a partir do veículo.
O equipamento GPS será montado durante as verificações técnicas, serão efetuados testes de ligação e de
funcionamento das comunicações.

O local de instalação do equipamento GPS será no arco dianteiro e poderá ser num dos seguintes lugares:
(conforme imagem abaixo)
• Ao centro, perto do retrovisor no elemento longitudinal;
• No lado direito do veículo, junto da fixação do arco dianteiro lateral e o elemento longitudinal.
O equipamento será fixado com abraçadeiras de serrilha.

Os equipamentos GPS serão recolhidos no final do Rali, no reagrupamento final ou no parque fechado.
Em caso de desistência, os concorrentes terão de entrar em contacto com a Organização para efetuar a
entrega do equipamento GPS, que terá que ser impreterivelmente até às 19:00 horas de sábado,23 de
novembro no
secretariado da competição a fim de poderem receber a caução. O não cumprimento do prazo acima
indicado implica a perda total da caução.
GP

ANEXO VI - Listagem dos elementos da equipa
Publicado em separado
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