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BOLETIM  INFORMATIVO

- LIVE TIMING & RESULTADOS: http://raceresults.nu

Entrada no Circuito:
Devido a um evento exclusivo na sexta-feira, a entrada no circuito só poderá ser feita no
sábado, não podendo, de forma alguma, ser antes.
Sábado dia 15:
- Após as 07:00h - Acesso ao Paddock e às boxes.
- INSCRIÇÕES:
- Através do link: https://forms.gle/misBdmk8tpzqQ6Mj8
- TRANSPONDER:
– Custo 25 euros por Transponder + Depósito da licença desportiva.
- BOXES:
– Custo 220€ +IVA por Boxe exclusiva + 200€ de caução em dinheiro.

- Partilhada 35€ + 20€ em dinheiro de caução para garantir a limpeza (será devolvido se o espaço utilizado
estiver limpo) por moto em boxe partilhada. Será da responsabilidade exclusiva da organização a
distribuição das motos por estas boxes.
O espaço a ocupar em box partilhada será de 5m comp. X 3m de largura, na posição e em conformidade
com o esquema de atribuição de boxes.
- A organização não disponibilizará boxes sem pagamento.
- No SÁBADO apenas existe um Treino Tivre por categoria, integrado no programa desportivo, sem

custo para o piloto. Consultar Horário.
- CIRCULAÇÃO NO PADDOCK:
- É obrigatória a utilização de capacete pelos utilizadores de todos os veículos motorizados de 2 rodas, a circular no
Paddock e/ou zonas adjacentes.
- ACESSO VIAS DE SERVIÇO:
- Apenas com a pulseira Full Access (de côr Verde-Água) do AIA é possível aceder às vias de serviço.
- o Acesso às vias de serviço far-se-á apenas a pé, de bicicleta ou scooters até 125cc.
- É EXPRESSAMENTE PROIBIDO FUMAR OU FOGUEAR NO INTERIOR DOS EDIFÍCIOS, BOXES E PIT LANE BEM COMO
EM QUALQUER LOCAL PRÓXIMO DE SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS
- NÃO É PERMITIDO FAZER FOGO, FOGUEIRAS OU BBQ’S, EM TODO O RECINTO DO AIA, INCLUINDO BOXES E
PADDOCK.
- ALOJAMENTO:
Em caso de necessidade segue o contacto para reservas no Hotel e Apartamentos junto ao Autódromo.
Contacto para reservas – catarinaazevedo@parkalgar.com

Todos os contactos deverão ser feitos para:
E-mail: aiamotorclube@parkalgar.com
Tel. 282 405 600

Com os melhores cumprimentos
AIA Motor Clube
aiamotorclube@parkalgar.com


