RAMPA HISTÓRICA

CATEGORIA
CLASSE

LUSO-BUSSACO 06 de Maio de 2018

BOLETIM DE INSCRIÇÃO

A devolver, impreterivelmente, até 30 de Abril de 2018. Por favor preencher em letras maiúsculas.
Por favor, assinale com um
os itens pretendidos.

1/2

REGULARIDADE SPORT + prova disputada em estrada, constituída por um itinerário único, com os locais de partida e de chegada definidos.

Equipamento para Condutores e Navegadores
Capacete (Conforme lista técnica nº 25; 33;41 ;49 e lista de capacetes FPAK (Extensão de validade) publicada.
Fato, bacquet e cinto de segurança (homologação FIA com data de validade expirada)

REGULARIDADE SPORT

prova disputada em estrada, constituída por um itinerário único que compreende um ou mais sectores de regularidade, fechados à
circulação, com velocidades médias impostas e com controlos de verificação de média intermédios (no mínimo dois obrigatórios) limitadas
a 65 Km/h com 10% de tolerância, com locais de partida e chegada definidos.

Equipamento para Condutores e Navegadores
Capacete (Conforme lista técnica nº 25; 33;41 ;49 e lista de capacetes FPAK (Extensão de validade) publicada.

CONCORRENTE
NOME
MORADA
CP

-

TELEMÓVEL

LOCALIDADE

NIF

EMAIL

CONDUTOR (REGULARIDADE SPORT + Licença Desportiva Nacional D ; REGULARIDADE SPORT

Licença Desportiva Nacional D)

NOME
MORADA
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

-

TELEMÓVEL

LIC. FPAK Nº

VALIDADE
NIF

EMAIL
DATA EMISSÃO

Nº CARTA CONDUÇÃO

Licençaipsum
Desportiva Nacional D)
2º CONDUTOR / NAVEGADOR (REGULARIDADE SPORT + Licença Desportiva Nacional D ; REGULARIDADE SPORT Lorem

NOME
TELEMÓVEL

LIC. FPAK Nº

VALIDADE
NIF

EMAIL

VEÍCULO (consultar regulamento)
MARCA

MODELO

MATRÍCULA

ANO CONSTRUÇÃO
TURBO SIM

C.C.

NÃO

É NECESSÁRIO O ENVIO DE DUAS FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO (LATERAL E FRONTAL) sem o envio das fotografias a inscrição não será aceite.
MUITO IMPORTANTE:
Declaro(amos) estar absolutamente consciente(s) dos riscos e perigos incursos em provas deste género, pelos quais assumo(imos) inteira
e total responsabilidade e renuncio(amos) a pedir qualquer posterior responsabilidade à Organização.
Mais declara(mos) que conheço(emos) os regulamentos da FIA, da FPAK e da presente prova, os quais me (nos) comprometo(emos) a
observar e cumprir em todas as suas prescrições.
Garanto(imos) pela minha(nossa) honra que todas as declarações que neste documento presto(amos) são rigorosamente exactas.

,

de

2018

O CONUTOR

O NAVEGADOR

Cartão de Cidadão Nº

Cartão de Cidadão Nº

Há Momentos na Vida que não se podem perder, são Únicos.

RAMPA HISTÓRICA

LUSO-BUSSACO 06 de Maio de 2018
VALOR DA INSCRIÇÃO “RAMPA HISTÓRICA LUSO-BUSSACO”

Por favor, assinale com um
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os itens pretendidos.

Sócios Clube Lusoclássicos - desconto de 20% sobre os valores apresentados, com as cotas actualizadas.
dia 06 de Maio de 2018
REGULARIDADE SPORT +

Inscrição por automóvel (com publicidade obrigatória): €124 (taxa de inscrição 96€ + prémio de seguro FPAK 28€) até ao dia 30/04/2018

REGULARIDADE SPORT

Inscrição por automóvel (com publicidade obrigatória): €119 (taxa de inscrição 96€ + prémio de seguro FPAK 23€) até ao dia 30/04/2018

NOTA: enviar junto com a ficha de inscrição os Formulários de Equipamentos de Segurança do piloto/co-piloto e viatura.
almoço dia 06 de Maio de 2018
kit piloto €5 - duas sandes mistas, dois sumos, duas águas, duas barras energécticas. (no quadrado indique o número pretendido)
almoço €10 por pessoa (no quadrado indique o número pretendido) - Restaurante “O Cesteiro” (situado próximo do Parque Fechado)
a ementa rampa histórica inclui: sopa, prato principal, bebida (água, sumo ou vinho da casa), sobremesa e café.

DADOS PARA EMISSÃO DA FACTURA
NOME
MORADA
CP

-

LOCALIDADE

NIF

modo de pagamento:
a) por transferência bancária para o nib: 0045 3403 40211735394 72
b) envio de cheque endossado ao Clube LusoClássicos para a seguinte morada:
Clube LusoClássicos, At.: Diogo Ribeiro, Rua dos Moínhos, nº 37, 3050-263 Luso
A ficha de inscrição deverá ser enviada via correio devidamente preenchida para a morada acima
indicada ou via e-mail para inscricoes@lusoclassicos.com.
Não serão aceites inscrições sem o devido pagamento.
Limite máximo de inscrições a 60 veículos.

PROGRAMA
06 de Maio de 2018
07.00h ás 08.30horas - Verificações documentais e técnicas (Local – junto ao Parque Fechado)
08.45 horas - 1ª Reunião do Colégio de Comissários Desportivos (Local – EN234)
09.00 horas - Publicação da Lista de Concorrentes admitidos à partida (Local – EN234)
09.15 horas - Briefing com todos os Pilotos (Local – EN234)
09.45 horas - Inicio dos Treinos Oficiais de Todos os Concorrentes (Local – EN234)
12.40 horas - Afixação das Classificações dos Treinos Oficiais (Local – EN234)
13.10 horas - Inicio das Provas Oficiais de Todos os Concorrentes (Local – EN234)
17.30 horas - Afixação das Classificações Finais Provisórias (Local – EN234)
18.00 horas - Afixaçao das Classificações Finais Oficiais (Local – EN234)
18.15 horas - Entrega de Prémios. (Local – EN234)

contactos: Diogo Ribeiro (966 386 390), Hugo Oliveira (914 756 451), Tony Luís (966 872 055)

