
           

 

 

ANEXO II - OFICIAIS RELAÇÕES COM OS CONCORRENTES 

 
João Aires Goes 

962 445 342 

 
 
 

 
Jorge Cruz 

(a anunciar) 
 

Data Horário Local 

Sábado, 12 Nov. 

08:00 - 12:00 Verificações - Secretariado / Oficinas Renault 

14:00  Partida do Rali - Passeio Ribeirinho 

18:11 - 19:40 Parque Reagrupamento - Passeio Ribeirinho 

20:45  
22:10  

Super Especial 
Parque Fechado 

Domingo, 13 Nov. 

08:30 
12:24 

Parque Fechado 
Parque Assistências 

13:00 Pódio / entrega de Prémios 

15:00 - 15:30 Secretariado / Afixação Classificação final provisória 
 
 

ANEXO III - NÚMEROS DE COMPETIÇÃO E PUBLICIDADE 
A - Números de Competição - Dois (2) painéis rectangulares para as portas dianteiras do veículo com as 
dimensões 67 x 17 cm com o número sempre colocado na parte dianteira do painel e publicidade 
(SOLVERDE). 
B - Número de Competição - Dois (2) números de Competição, um para cada janela lateral traseira, com 25 
cm de altura. 
C - Placa dianteira - Uma (1) placa dianteira colocada no capot com 43 x 21,5 cm (RCA) 
D - Número de Competição - Um (1) número colocado no vidro traseiro (14cm de altura), no lado direito 
superior acompanhado de um autocolante (30x10) SOLVERDE (como se vê no desenho) 
E - Publicidade Facultativa - PORTIMÃO / MONCHIQUE / LAGOS / ENTREPOSTO / ACRILMOLDE / RTA (17 X50 
cm) - ambos os lados.  
 



           

 

 
 

ANEXO IV - LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE RÁDIO 
Toda a instalação radioeléctrica, emissora - receptora a bordo dos veículos, terá de ser sempre submetida a 
um pedido de autorização prévio. 
Todos os equipamentos devem operar com espaçamento entre canais consecutivos de 12,5 Khz. 
Os pedidos devem dar entrada na ANACOM com o mínimo de 30 dias de antecedência relativamente á 
utilização pretendida. 
Os pedidos de autorização deverão ser feitos directamente a: 
ANACOM PORTUGAL 
 

Sede: Av. José Malhoa, 12 * 1099-017 LISBOA 
Atendimento ao Público: Chamada grátis: 800 206 665 
http://www.anacom.pt   *  E-mail: info@anacom.pt  

Tel. (351) 217211000  
 Fax (351) 217211001 
 

Barcarena:  Alto do Paimão * 273-216 Barcarena  Tel.: 21 434 8500 * Fax: 21 434 85 01 

Porto: Rua Direita do Viso, 59 * 4250-198 Porto   Tel..: 22 619 8000 * Fax: 22 619 8001 
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ANEXO V - SISTEMA “Tracking / GPS” 
1 - Sistema GPS/GSM 
No Rallye Casinos do Algarve 2016, é obrigatório para todos os concorrentes participantes a montagem de 
um “Sistema de Controlo e Segurança GPS/GSM“. 
Este sistema será disponibilizado e controlado pela “CRONOBANDEIRA”, sob jurisdição da Direção de Prova. 
2. É obrigatório a entrega de um cheque de caução no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), à 
ordem de Cronobandeira Lda., nas verificações administrativas o qual será devolvido no final da prova, 
mediante a devolução do “Sistema GPS/GSM“ em perfeito estado de conservação. 
3. Durante as verificações técnicas será instalado o suporte (bolsa) do equipamento. O equipamento GPS 
será entregue antes da saída de parque fechado para a 1ª Secção (Sábado, 12-11-2016). 
4. Após a sua instalação e durante todo o decorrer da prova, compete às equipas manter o “Sistema 
GPS/GSM“ em perfeito estado de conservação e funcionamento. Caso seja detetada uma avaria no sistema 
instalado na viatura, que manifestamente se comprove ser devida a manuseamento incorreto ou fraudulento 
por parte da equipa, tal facto implicará a aplicação de penalidade que poderá ir até à exclusão da prova. 
As normas de utilização e outras informações encontram-se descritas neste em baixo. 
Sistema de Localização de Concorrentes GPS / GSM 
Descrição: 
O Sistema de Localização de Concorrentes “SLC” é um sistema baseado nas tecnologias GPS (Global 
Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) e GSM (Global System for Mobile Communications - 
Sistema Global para Comunicações Móveis) 
que permite obter a localização, velocidade e direção de cada Concorrente, assim como estabelecer uma 
comunicação de voz entre o Centro Operacional e o mesmo. 
O Equipamento de Localização comunica os seus dados ao servidor central a uma frequência pré definida, 
permitindo ao Centro Operacional saber em cada momento a localização de todos os concorrentes. O 
Equipamento de Localização pode também funcionar como um telemóvel, possibilitando uma comunicação 
bidirecional com os concorrentes. 
Além do controlo efetuado no Centro Operacional, o equipamento permitr entrar em modo de emergência 
ao ser pressionado o botão de SOS durante alguns segundos. Este modo de emergência é comunicado ao 
servidor central, são enviados SMS’s (Short Message System – Sistema de Mensagens Curtas) com o alerta e 
localização aos números pré definidos e é efetuada uma chamada de voz para o número de emergência do 
Centro Operacional. 
O Equipamento de Localização é a prova de água (IP65), tem um tamanho reduzido (77x47x20mm) e um 
peso bastante baixo (65g). 
Normas de Utilização: 
1. O Equipamento de Localização será entregue aos concorrentes no parque 
fechado, antes do início da 1ª e 2ª etapa, conforme determinado pela 
organização. O mesmo equipamento deverá ser devolvido pelo Concorrente à 
entrada do parque fechado no fim da 2ª e da 3ª Secção, conforme o determinado 
pela organização. 
2. No caso de um Concorrente não dar entrada em parque fechado (desistência, 
etc.),deverá entregar o equipamento no secretariado no mais breve espaço de 
tempo, e até à entrada do último Concorrente em parque fechado. No caso de 
não ser possível a entrega do equipamento no prazo indicado, por razões 
excecionais, o Concorrente deverá entrar em contacto com a organização. 
3. O Equipamento de Localização terá de ser mantido na viatura durante toda a competição. Deverá ser dada 
especial atenção para que o botão de SOS não seja acionado inadvertidamente. 
4. O Concorrente fica proibido de desligar o equipamento enquanto se encontrar em prova e até ao 
momento da comunicação da desistência ao secretariado. No caso de incumprimento desta regra serão 
aplicadas sanções a determinar pelo Diretor de Prova e/ou CCD. 
5. O uso injustificado do sistema de emergência, através do botão de SOS do Equipamento de Localização, 
obrigará ao pagamento de uma taxa de 100€ acrescida das despesas de comunicação e da ativação dos 
meios de socorro. O Diretor de Prova e/ou o C.C.D. poderão determinar outras sanções adicionais. 
6. O Concorrente entrega no ato das verificações documentais uma caução monetária respeitante à boa 
utilização do sistema. 



           

 

 
7. O Equipamento de Localização é entregue aos concorrentes, ficando os mesmos obrigados a devolver o 
Equipamento de Localização, sem danos. Quaisquer despesas resultantes da perda do equipamento, danos 
no mesmo e/ou utilização abusiva 
serão cobradas através da utilização da caução entregue pelo Concorrente. 
 

ANEXO VI - PARQUE FECHADO 
Localização dos Parques Fechados 
Todas as Etapas  Passeio Ribeirinho de Portimão 
Parque Fechado de Partida 
Todas as viaturas dos concorrentes admitidos à partida da 1ª Etapa devem, obrigatoriamente, entrar no 
Parque Fechado de Partida, entre as 11:00 e as 12:00 de Sábado, 12 de Novembro. 
Qualquer atraso será penalizado com a multa de € 100. 
 

ANEXO VII - PARQUE DE ASSISTÊNCIAS 
Localização  
O Parque de Assistência situado no Passeio Ribeirinho é durante todo o Rali.  
O espaço no Parque de Assistências está limitado a 9x10 metros para cada concorrente. A ocupação de um 
espaço superior, obriga o concorrente a solicitar, até dia 2 e Novembro, os pedidos extras. 
Cada concorrente terá um lugar marcado dentro do Parque de Assistências, de acordo com o Regulamento 
do Campeonato Regional de Ralis FIA 2016. 
Até ao dia 2 de Novembro os concorrentes deverão informar a Organização se vão fazer assistência 
juntamente com outra equipa concorrente. A falta desta informação implica uma livre localização de acordo 
com os critérios da organização. 
É obrigatório a utilização no Parque de Assistências, de uma protecção do solo, a qual deverá cobrir toda a 
área de assistência da viatura de competição e deverá ser de material impermeável. A não utilização desta 
protecção implicará o pagamento de um valor entre os € 2.500,00 e os € 5.000,00, para que a organização 
possa providenciar o referido material. 
É proibido a utilização de qualquer espaço no Parque de Assistência que não seja a zona delineada.  
Qualquer dúvida sobre o funcionamento do Parque de Assistências deverá ser efectuada por e-mail e dirigida 
à Comissão Organizadora até ao dia 2 de Novembro de 2016.  
Horas de Acesso para os veículos de assistência 
Sexta-feira dia 11 de Novembro - das 09:00 às 22:00 
Sábado dia 12 de Novembro - das 07:00 às 12:00  
Não será autorizada qualquer entrada de veículos no Parque de Assistências fora destas horas. 
Outros Direitos 
Só os veículos identificados com placas correspondentes (Assistência), poderão entrar no Parque de 
Assistência no horário acima indicado. 
A placa de “Assistência” deverá ser colocada na parte superior do pára-brisas. 
 

ANEXO VIII - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
Controle Anti-Doping 
Em caso de haver Controlo Anti-Doping, realizar-se-á nos seguintes locais: 
 

Final da 1ª Etapa - Hotel Algarve Casino 
Final da 2ª Etapa - Hotel Algarve Casino 


