
                     

 

 

Regras de acesso ao secretariado, gabinete imprensa e parque de assistência* 

RALLYE CASINOS DO ALGARVE 2020 

Covid 19  

Os pilotos, co-pilotos, elementos afetos às equipas, portadores de acreditação media e elementos 

da organização com acessos aos locais mencionados no título deste texto terão que 

obrigatoriamente preencher e entregar a ficha “COVID-RCA”, a qual pode ser descarregada a 

partir do site clubeautomovelalgarve.pt.  

O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços em que o rali se desenrola. 

Os contactos presencias com a organização do Rallye Casinos do Algarve estão restringidos 

unicamente aos concorrentes e órgãos de comunicação social antecipadamente credenciados. 

Toda a informação disponível sobre o rali, deverá ser descarregada online   do site 

clubeautomovelalgarve.pt   de forma a minimizar  o contacto pessoal. 

O centro operacional do Rali funcionará com habitualmente no Hotel Algarve Casino, na Praia da 

Rocha. Devido a situação pandémica que vivemos, o acesso ao hotel é exclusivo a hóspedes do 

mesmo.O CAAL irá dispor de um balcão de acolhimento junto da recepção do hotel, no qual será 

efetuado o controlo de temperatura de todas as pessoas, entrega de credencias ou outra 

documentação e ainda o encaminhamento para os contactos presenciais. 

FATACIL – Parque de assistências, Parque fechado, verificações técnicas e 

reabastecimento. 

Toda a área em que se localiza o Parque fechado, parque de assistências, verificações técnicas e 

zona de reabastecimento está fechada ao publico. Será estabelecido um rigoroso controlo de 

acesso a toda esta zona, à qual terão unicamente acesso aos pilotos e cinco elementos da sua 

equipa, previamente credenciados e os elementos afetos à organização com funções na área. 

Acesso ao início e final das provas especiais de classificação: 

O acesso a estas zonas é exclusivo aos concorrentes e elementos da organização com funções no 

local. 

Final do Rali /Pódio – Hotel Algarve Casino 

O espaço estará delimitado com baias. É proibido o acesso a esta zona, exceto para os fotógrafos 

com credencial de acesso ao pódio, que terão uma zona exclusiva de trabalho.  

*obrigatório a leitura do Plano de Contingência RCA2020 (disponível em 
www.clubeautomovelalgarve.pt) 

http://clubeautomovelalgarve.pt/

