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BOLETIM  INFORMATIVO 

 
1. PROTOCOLO COVID-19: 

Informamos que na sequência da necessidade de testagem COVID para aceder ao Circuito aquando da realização 
do CNV PRORTIMÃO I, nos próximos dias 23 a 25 de julho. 
Assim todos os maiores de 12 anos deverão trazer o Certificado Digital de Vacinação completa há mais de 14 dias, 
ou Certificado de teste (Antigénio até 48h ou PCR até 72h), ou ainda um certificado de recuperação COVID, 
bastando apresentar o Certificado na Acreditação para poderem aceder ao Circuito. Os testes Antigénio das 
farmácias não servem, uma vez que não têm certificado, apenas serão aceites testes com os respetivos 
certificados. 
Caso haja necessidade que marcar teste a realizar no local, com resultados em 15 minutos, ou para qualquer 
dúvida ou questão sobre este assunto, por favor contactar: recursoshumanos@parkalgar.com 
 
O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO DURANTE TODO O TEMPO E EM TODOS OS LOCAIS 
 

2. Inscrições e pagamentos: 
a. A inscrição só será considerada válida depois de enviado o comprovativo de pagamento, indicando o 

NÚMERO DO PILOTO, A CLASSE E DISCRIMINANDO O QUE ESTÁ A PAGAR (ex. taxa de inscrição, taxa de 
limpeza de box, treino, etc...) até ao dia 19 de Julho de 2021, para o seguinte email: 
aiamotorclube@parkalgar.com 

b. O Pagamento deverá ser na totalidade, incluindo a inscrição, taxa de limpeza de box e treinos livres. 
c. Transferência Bancária: NIB: 0269 0179 00204277917 22 - IBAN: PPT50 0269 0179 00204277917 22 - 

SWIFT: BKBKPTPL 
3. Procedimento de entrada no circuito: 

a. Sexta-feira das 17h às 22:30h 
b. Sábado das 7:00h às 22:30h 
c. Domingo entrada a partir das 7h, saída até às 18h. 
d. Estacionar no parque de estacionamento do lado direito da entrada do Túnel de acesso ao circuito. 
e. Dirigir-se a pé ao edifício da acreditação, lado esquerdo à entrada do Túnel de acesso ao circuito. 
f. Entrada no edifício limitada a 2 pessoas de cada vez, aguardar a sua vez no exterior, cumprindo o 

distanciamento social indicado pela DGS, 2m. 
g. Uma vez no edifício dirigir-se à receção (lado esquerdo), onde será confirmada a presença, através da 

listagem enviada aquando da inscrição, pilotos e acompanhantes. 
h. Apresentar o Certificado de vacinação, de recuperação ou do teste efetuado, ser-lhe-á entregue uma 

pulseira de acesso ao circuito. 
4. Verificações Administrativas: 

a. Horário: 
i. Sexta-Feira das 17h às 20h 
ii. Sábado das 8h às 12h 

b. Local: sala 6 do Info Point (Receção) 
c. Procedimento: 

i. Entrada pela porta do lado da piscina.  
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ii. Entrada no edifício limitada a 2 pessoas. Deverá aguardar a sua vez no exterior, respeitando o 
distanciamento social de 2m. 

iii. Entrada na sala limitada a 2 pessoas. 
iv. Na sala 6, das Verificações Administrativas deve confirmar a inscrição e levantar o transponder se for o 

caso, caso tenha transponder próprio deverá confirmar o número. 
v. Deve dirigir-se ao Info Point e levantar os autocolantes referentes aos Treinos Livres de Sábado, se for 

o caso. 
vi. Saída pela porta do lado do Pit Lane. 

5. A título excecional na prova designada por Portimão I será permitido aos elementos das equipas pernoitar em 
autocaravanas ou caravanas no interior do Circuito, não é permitida a pernoita em tendas ou similares, devendo 
ser respeitadas as seguintes regras: 
a. até às 18:00 de 22 de Julho deverá ser enviada a lista nominal dos elementos das equipas que irão pernoitar no 

circuito assim como a identificação da viatura de pernoita para o endereço e-mail joaocatita@parkalgar.com 
(este endereço serve exclusivamente para este propósito). 

b. não é permitido barulho, ruído ou música entre as 23:00 e as 08:00. 
c. observância das regras sanitárias, planos de contingência e regulamentos aplicados no Autódromo Internacional 

do Algarve. 
6. Caso haja incumprimento de algum dos regulamentos, regras ou indicações dos elementos de segurança ou de 

elementos da organização, por parte de algum elemento da equipa, o piloto e a respetiva equipa serão excluídos 
do evento.  

7. A área do paddock terá vigilância 24:00, sendo reforçada no período noturno. 
8. Link para o live timing & resultados: 

http://raceresults.nu 
9. Entrada no circuito 

a. A entrada no circuito sexta-feira será a partir das 17:00 até às 22:30. 
b. Sábado e Domingo: 

(1) Acesso às boxes a partir das 07:00 
(2) Encerramento das boxes às 23:00. 
(3) Exceção feita à necessidade absoluta de reparação de alguma mota. A equipa deverá fazer esse pedido 

por escrito à Direção de Prova e informar exatamente quem fica e em que horário, será devidamente 
comprovado pela Direção de prova/técnicos. 

10. Procedimento para inscrição na prova: 
Através do link: https://forms.gle/Ntr1RUG5rWY49JJR7 

11. Link para o quadro oficial eletrónico 
- SPORTITY (Cartaz para Log In anexo) 

12. Aluguer do transponder: 
Custo 25 euros por transponder + depósito da licença desportiva. 

13. Boxes 
a. Boxe partilhada 35,00€ para taxa de limpeza por moto. 
b. Será da responsabilidade exclusiva da organização a distribuição das motos por estas boxes. 
c. 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. 
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d. A organização não disponibilizará boxes sem pagamento. O mesmo deverá ser feito junto com a inscrição. 

14. Entrada no Race Control (Direção de Corrida) 
Dada a situação da COVID-19, não é permitida a deslocação ao Race Control ou à Direção de Corrida/Júri sem que 
seja chamado ou sem aviso prévio. 

15. 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. 
 

16. Acesso vias de serviço: 
O acesso às vias de serviço está reservado apenas à organização e aos Media acreditados pela FMP. 

17. É expressamente proibido fumar ou foguear no interior dos edifícios, boxes e pit lane, bem como em qualquer local 
próximo de substâncias inflamáveis 

18. É expressamente proibido fazer fogo, fogueiras, grelhadores ou churrascos, em todo o recinto do AIA, incluindo 
boxes e paddock. 

19. Alojamento 
Em caso de necessidade, o contacto para reservas no Hotel e Apartamentos junto ao Autódromo é 
joanamelo@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 
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