“RALLY LEGENDS LUSO-BUSSACO”
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃOTO BE COMPLETED BY THE ORGANIZATION
PAGAMENTO EFETUADOPAYMENT MADE S
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DATA DE ENTRADAENTRY DATE

N

OBSERVAÇÕESCOMMENTS:

PROGRAMA PROGRAM
sexta, 06 de Novembro de 2020
10.30 ás 18.00 horas - Verificações documentais e técnicas. Local a designar
Documentary and scrutineering. Location - to designate

21.30 horas - Apresentação e Partida Simbólica das equipas participantes. Local - Avenida Emídio Navarro no Luso
Ceremonial Start. Location - Emídio Navarro Avenue in Luso

sábado, 07 de Novembro de 2020
09.30 horas - Briefing com todos os concorrentes. Local - Parque Fechado
Briefing with all participants. Location - Park Closed

10.30 horas - Partida do Rally Legends, 1º Troço (duas passagens) (Avenida Emídio Navarro no Luso)
Start of Rally Legends, 1st Stage (two times) (Emídio Navarro Avenue in Luso)

16.30 horas - Partida do 2º Troço (duas passagens) (Avenida Emídio Navarro no Luso)
Start of 2nd Stage (two times) (Emídio Navarro Avenue in Luso)

18.30 horas - Drink Break com todos os concorrentes no Casino de Luso
Drink Break with all competitors in the Luso Casino

21.30 horas - Partida 3º Troço (duas passagens) onde será disputada a Prova Especial “Alfredo César Torres”
Start of 3º Stage (two times) - Special Stage "Alfredo César Torres"

23.00 horas - Entrada em Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)
Parc Fermé (next to the Grande Hotel de Luso)

domingo, 08 de Novembro de 2020
10.30 horas - Partida do 4º Troço (duas passagens). Saída de Parque Fechado (junto ao Grande Hotel de Luso)
Start of the 4th Stage (two times). Start from Parc Fermé (next to the Grande Hotel de Luso)

13.00 horas - Chegada do Rally Legends (entrada em Parque Fechado junto ao Palace Hotel do Bussaco)
Parc Fermé next to the Palace Hotel do Bussaco

13.30 horas - Almoço em local a designar mediante a meteorologia.
Lunch at a place to be designated upon the weather.

16.30 horas - Entrega de Prémios na Avenida Emídio Navarro no Luso.
Podium Finish at Emídio Navarro Avenue in Luso

Nota: O programa poderá estar sujeito a alterações devido à pandemia Covid-19. Todos os participantes serão notificados aquando das mesmas.
The program may be subject to change due to the Covid-19 pandemic. All participants will be notified.

MUITO IMPORTANTE: VERY IMPORTANT:
Os direitos de inscrição compreendem o prémio de seguro, garantindo a responsabilidade civil do concorrente, nos termos definidos pelo art.º 31 das PGAK .
O seguro entrará em vigor no momento da partida e terminará no final da “prova”, ou a partir do momento em que o concorrente desista ou tenha sido
declarado eliminado.
Declaro estar absolutamente ao facto dos riscos e perigos incursos em “provas” do género, pelos quais assumo inteira responsabilidade e renuncio a pedir
quaisquer posteriores responsabilidades à Organização do “Rally Legends”.
Mais declaro que conheço o Regulamento do “Rally Legends” o qual me comprometo a observar e cumprir em todas as suas prescrições. Garanto pela minha
honra que todas as declarações que neste documento presto são rigorosamente exactas.
O Regulamento do Rally Legends pode ser consultado no site do Clube LusoClássicos em www.lusoclassicos.com
The registration fee includes the insurance premium, guaranteeing the civil liability of the competitor, in the terms defined by article 31 of the PGAK.
The insurance will come into force at the time of start and will end at the end of the podium finish, or from the moment the competitor retires or has been declared out.
I declare that I am absolutely aware of the risks and dangers involved in motorsports, for which I assume fully responsibility and I hereby waive any further responsibility
to the Rally Legends Organization.
I further declare that I fully understand Rally Legends Regulation. I assure you of my honor that all statements in this document are accurate.
The Legends Rally Rules can fully understand on the Clube LusoClássicos website at www.lusoclassicos.com

O CONCORRENTECOMPETITOR

O CONDUTORDRIVER

Cartão de Cidadão NºPassport Nº

Cartão de Cidadão NºPassport Nº

DATA

2020

contactos: Diogo Ribeiro (+351 966 386 390), Hugo Oliveira (+351 914 756 451), Tony Luís (+351 966 872 055)

BOLETIM DE PRÉ-INSCRIÇÃO PRE-REGISTRATION
Por favor, assinale com um

“RALLY LEGENDS LUSO-BUSSACO”

os itens pretendidos. Preencher em letras maiúsculas.Enviar até 26 de Outubro.

Equipamento Segurança Security Equipment
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Equipamento para Condutores e Navegadores.
Obrigatoriedade de apresentação com homologação válida para capacete (deve fazer parte da lista técnica dos capacetes na sua atual norma), hans, fato, roupa interior, luvas, balaclava e botas.
Equipment for Driver and Co-Driver.
Mandatory presentation with valid homologation for helmet (must be part of the helmets technical list in its current norm), hans, suit, underwear, gloves, balaclava and boots.

CONCORRENTECOMPETITOR
NOMENAME
MORADAADDRESS
CÓDIGO POSTALPOSTE CODE

-

LOCALIDADECITY

TELEFONEPHONE NUMBER

FAX

TELEMÓVELMOBILE
PAÍSCOUNTRY

EMAIL

CONDUTORDRIVER (Licençalicense*)
NOMENAME
MORADAADDRESS
CÓDIGO POSTALPOSTE CODE

-

LOCALIDADECITY

TELEFONEPHONE NUMBER

FAX
PAÍSCOUNTRY

EMAIL

TELEMÓVELMOBILE
LIC. FPAK NºLICENSE*

NAVEGADORCO-DRIVER (Licençalicense*)
NOMENAME
MORADAADDRESS
CÓDIGO POSTALPOSTE CODE

-

LOCALIDADECITY

TELEFONEPHONE NUMBER
EMAIL

FAX
PAÍSCOUNTRY

TELEMÓVELMOBILE
LIC. FPAK NºLICENSE*

Equipamento Segurança Veículo Car Security Equipment
Os veículos devem ter todos os equipamentos de segurança com homologação válida. Na categoria Legends Históricos e Míticos (veículos com história*), as backets, rollbar e cintos (mínimo 4 apoios) poderão ter
homologação com a data expirada. Carros após 1986 têm obrigatoriamente que ter o sistema de extinção automática instalado.
*Veículos até 31.12.1999, excluindo-se os veículos Mitsubishi Evolution a partir do IV inclusive e sempre sob prévia aprovação pela entidade organizadora. Prevalece e é obrigatória a consulta do regulamento de prova.
Vehicles must have all safety equipment with valid homologation. In the Legends Históricos e Míticos category (vehicles with history *), the backets, rollbar and belts (minimum 4 supports) may be homologation with the
expired date. Cars after 1986 must have the automatic extinguishing system installed.
* Vehicles until 12.31.1999, excluding Mitsubishi Evolution vehicles from the IV inclusive and always under prior approval by the organizing entity. It is mandatory to consult the respective proof regulation.

VEÍCULOCAR
MARCAMAKE
Nº MOTORENGINE CODE
MATRÍCULANUMBER PLATE

MODELOMODEL

ANO CONTRUÇÃOYEAR OF MANUFACTURE
C.C.CUBIC CAPACITY

C.C.ENGINE SIZE IN CM3

Nº CHASSIS
PASSAPORTE TÉCNICO Nº

(OBRIGATÓRIO)

É NECESSÁRIO O ENVIO DE DUAS FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO (LATERAL E FRONTAL) sem o envio das fotografias a pré-inscrição não será aceite.
IT IS REQUIRED TWO PHOTOS OF THE VEHICLE (SIDE AND FRONT) without the photos, the pre-registration will not be accepted.

Licençalicense*

Concorrentes Nacionais - Desportiva Nacional C ou superior. National Competitors - License National Sports C or higher.
Concorrentes Estrangeiros - Licença Internacional C ou superior com starting permission. International Competitors - International License C or higher with starting permission.

contactos: Diogo Ribeiro (+351 966 386 390), Hugo Oliveira (+351 914 756 451), Tony Luís (+351 966 872 055)

VALOR DA PRÉ-INSCRIÇÃO PRE-REGISTRATION FEES
Por favor, assinale com um

os itens pretendidos. Please mark with an

“RALLY LEGENDS LUSO-BUSSACO”
the desired items.

dias 6, 7 e 8 de Novembro de 2020
automóvel + 2 pessoas (taxa inscrição + prémio seguro prova) (refeições não incluídas)
car + 2 persons (registration fee + premium insurance proof) (meals not included)

valor de inscrição de €300 com envio até dia 26 Outubro registration fee of € 300 with send until day 26 of October

refeições
jantar buffet dia 7 no Grande Hotel de Luso €23 (por pessoa) no quadrado assinalar o número pretendido
buffet dinner at day 7 in the Grande Hotel de Luso € 23 (per person) on the square put the number of persons

almoço dia 8 Leitão à Bairrada (local a designar) €28 (por pessoa) no quadrado assinalar o número pretendido (lotação 150 pax)
lunch at day 8 “Leitão à Bairrada” (place to designate) € 28 (per person) on the square put the number of persons (capacity 150 pax)

criança até aos 3 anos GRATUITO no quadrado assinalar o número
children up to 3 years FREE on the square put the number of the children

jantar buffet dia 7 criança dos 4 aos 12 anos €11 (por cirança) no quadrado assinalar o número pretendido
buffet dinner at day 7 children from 4 to 12 years € 11 (per children) on the square put the number of the children

almoço dia 8 criança dos 4 aos 12 anos €11 (por criança) no quadrado assinalar o número pretendido (lotação 150 pax)
clunch at day 8 children from 4 to 12 years € 11 (per children) on the square put the number of the children (capacity 150 pax)

DADOS PARA EMISSÃO DA FACTURAISSUE OF THE INVOICE
NOMENAME
MORADAADDRESS
CP

-

LOCALIDADECITY

NIFVAT

modo de pagamento:
how to pay:
a) por transferência bancária para o IBAN: PT50 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 pré-inscrição deverá ser enviada via e-mail para: inscricoes@lusoclassicos.com
This pre-registration from should be sent by mail fully completed to e-mail: inscricoes@lusoclassicos.com
Não serão aceites pré-inscrições sem o devido pagamento.
Pre-registration will not be accepted without payment.
NOTA:
Todas as pré-inscrições serão sujeitas a candidatura, sendo posteriormente comunicada a sua aceitação
de acordo com o espírito lendário do Rally Legends.
All entries will be subject to appreciation. Will be communicated, if accepted by organization, in accordance
with the legendary spirit of Rally Legends.
Parque Assistência: cada equipa terá disponível uma área de 3x6 metros.
Assistance Park: each team will have available an area of 3x6 meters.

contactos: Diogo Ribeiro (+351 966 386 390), Hugo Oliveira (+351 914 756 451), Tony Luís (+351 966 872 055)

3/3

