
 
 

PARQUES DE ASSISTÊNCIAS 

Os espaços para instalar os parques de assistência nos eventos desportivos  motorizados, são hoje, com 
o aumento da dimensão dos veículos usados pelas equipes para a sua assistência, um problema para os 
organizadores que não encontram locais com dimensão e dignidade para o efeito.  Para minimizar a 
situação é necessário regulamentar os acessos e formas de funcionamento dos referidos espaços. 

 

PARQUE DE ASSISTÊNCIA DE ALMANCIL  

 

➢ Data e hora de abertura – dia 6 de Abril às 8 horas. 

➢ Hora limite para entrada de camiões do tipo semirreboque – 15 horas. 

➢ Hora de fecho – O parque será fechado entre as 01 horas e as 06 horas dos dias 7 e 8 

de Abril. 

➢ O parque fecha definitivamente e como tal deverão a esta hora todos os veículos estar 

fora do mesmo .  Domingo dia 8 de Abril 21 horas. 

➢ O Parque é de asfalto, no entanto é proibido proceder a colocação de estacas furos ou 

outros artefactos que danifiquem o mesmo. 

➢ Cada inscrito terá reservado no Parque de Assistência um espaço com 6X6 (36 m2) 

marcado no chão. 

➢ Espaços extra deverão obrigatoriamente ser solicitados e  poderão ser disponibilizados 

até ao limite de 6 mediante o pagamento suplementar de 100€ por cada espaço mais. 

➢ Condições de acesso ao Parque: 

O veiculo que presta assistência desde que  identificado com uma placa de assistência 

fornecida pela organização que contêm a matricula da viatura e o número do 

concorrente. 

O veiculo de Competição em qualquer momento. 

 

➢ Os Camiões semirreboque ou outros de grande dimensão, não poderão entrar e sair do 

parque a qualquer momento; estão sujeitos a condicionamentos e deverão solicitar a 

colaboração de um responsável da Organização .  

➢ Outros veículos o com dístico “AUXILIAR” terão acesso a um parque de estacionamento 

limítrofe. 

➢ Reboques e atrelados . não poderão estar estacionados dentro do parque fora das linhas 

que delimitam o espaço de cada concorrente. Existe um parque para anexo para 

colocação dos mesmos.  

 

➢ Apesar do controle das entradas e saídas do parque serem de responsabilidade de uma 

Empresa de Segurança Privada “COOPS” o Clube Automóvel do Algarve não toma a 

responsabilidade pelo desaparecimento ou estrago de qualquer bem ou equipamento 

dos concorrentes ou terceiros. 


