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ANEXO S1 – CATEGORIA S.S.V. 

 
Pacote incluído em cada inscrição 

Quantidade Designação 

3 Placas autocolantes com a dimensão 27X20 cm, com o número competição e 
publicidade obrigatória que não pode ser recortado. 

1 Autocolante número SOS – 963 778 554 

1 Placa ASSISTÊNCIA (36m2 reservados no Parque de assistências) 

1 
 Caderno  
ou Rolo 

Roadbok do prólogo em caderno. 
Roadbook SS1 + Roadbook SS2 obrigatório assinalar no boletim de inscrição a versão 
pretendida. 

1 Roadbook/ Caderno para as equipas de reabastecimento.  

1 Pulseira identificativa com o nº do Concorrente (no caso de ter navegador +1) 

3 Pulseiras identificativas para aceder aos Parques de Assistência 

  
2. VEÍCULOS ADMITIDOS 
Definição SSV – Veículos motorizados produzidos em série de duas ou quatro rodas motrizes, sistema de direção adicionado por 

volante, com marcha atrás acionada pelo piloto, sistemas de transmissão CVT ou caixa de velocidade com seletores de punho ou 

comandos de volante e 2 ou 3 pedais, numa disposição lado a lado à semelhança dos automóveis convencionais. Originalmente 

desenhados para1,2 ou 4 passageiros e equipados com todos os equipamentos exigidos na convenção internacional sobre 

circulação em estrada pública. Estes veículos têm seguros de circulação, são registados, matriculados e homologados pelo 

Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) como quadriciclo, TT1, TT2 

 

1. INSCRIÇÕES 

1.1 S.S.V.         -      VALOR E PRAZOS PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 

Valor da inscrição incluindo: Seguro de responsabilidade civil, taxa de GPS  
1 Roadbook  em caderno A5 ou 1 Roadbook em Rolo de cada etapa. 

Taxa  Total = Inscrição + seguro + ANUBE(GPS) +R3(análise percurso) 

Pago até ao dia 19 de Maio 600€ 
Classe Hobby 

550€ 

Pago nas Verificações  

só é aceite em numerário 
700€ 650€ 

Transferência para Clube Automóvel do Algarve- IBAN - PT50 0018 0000 4037 4040 001 43 
*no descritivo da transferência deve mencionar o nome do piloto 

O boletim de inscrição e o comprovativo de pagamento deverão obrigatoriamente ser 

enviados para o e-mail  ssv1.caa@gmail.com  

mailto:ssv1.caa@gmail.com
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Classe Definição 

SSV Aberta a todos   os   veículos   SSV   que   de   origem   do   fabricante   sejam   de   motor 
turbo/sobrealimentados com o limite de cilindrada de 1050cc (Reg.CNTT2022) 

SSV TT2 Aberta a todos os veículos atmosférico com o limite de  cilindrada  de  1050  cc,  
homologação ou derivados de  motociclos, não sendo permitida a sobrealimentação). 

SSV STOCK Aberta aos   veículos   SSV   que   de   origem   do   fabricante   sejam   de   motor 
atmosférico ou turbo com o limite de cilindrada de 1050cc (Art. 21 do anexo 2 RTSSV 
do Reg.CNTT2022) 

 

 

4. Prémios 

Classificação geral 

TROFEUS 

1º Classificado 2º Classificado 3º Classificado 4º Classificado 5º Classificado 

Classificação por Categorias 

TROFEUS 

S.S.V. 1º Classificado 2º Classificado 3º Classificado 

S.S.V. T2 1º Classificado 2º Classificado 3º Classificado 

S.S.V. STOCK 1º Classificado 2º Classificado 3º Classificado 

Com menos de 5 inscritos à partida, será atribuído unicamente troféu ao vencedor da categoria. 

Classificação por Classes 

TROFEUS 

Classe Hobby 1º Classificado -------------------- -------------------- 

Classe Senhoras 1º Classificado -------------------- -------------------- 

Classe Veteranos 1º Classificado 2º Classificado 3º Classificado 

Classe Juniores 1º Classificado -------------------- -------------------- 

Classe E-SSV 1º Classificado -------------------- -------------------- 
Com menos de 5 inscritos à partida em cada classe será atribuído unicamente troféu ao vencedor. 

 
5º Os participantes nas classes Hobby e E-SSV, fazem o prólogo e metade do 1º e 2º sectores 
seletivos. 

3º Os Pilotos poderão ainda complementarmente inscrever-se nas classes seguintes: 

3.1 Classe Veteranos - Pilotos que a de 1 de Janeiro de  2022  tenham  completado no mínimo 45 anos. 
Obrigatório juntar fotocópia do Cartão Cidadão ao B. Inscrição. 

3.2 Classe Senhoras - Conforme artº 32.4 do RNTT 2022. 

3.3 Classe Júnior - Pilotos com menos de 25 anos no dia 1 de Janeiro de 2022. Obrigatório juntar 
fotocópia do Cartão de Cidadão ao boletim de inscrição. 

3.4 Classe Hobby - Exclusivo a pilotos Nacionais ou Estrangeiros que não tenham obtido licença 
desportiva de qualquer Federação de Motociclismo nos de 2020,2021 e 2022. Deverão junto da FMP 
justificar que estão nesta condição, para que esta conceda uma autorização de participação válida. Os 
Participantes na classe Hobby fazem o prólogo e metade dos SS 1 e 2. 
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