Plano de Contingência Rallye Casinos do Algarve 2021

versão A1

PLANO DE
CONTINGÊNCIA
Rallye Casinos do
Algarve
O Clube Automóvel do Algarve organiza o Rallye Casinos do Algarve 2021, prova da Taça
Campeões Regionais Ralis, Campeonato Sul de Ralis e Campeonato Portugal Clássicos de
Ralis de 3 a 5 de Dezembro 2021.
A prova irá desenrolar-se nos Conselhos de Lagoa, Lagos, Portimão e Monchique.
O Clube Automóvel do Algarve implementou o seguinte Plano de Contingência “COVID19” segundo as indicações da Comissão Médica da FPAK, responsável pela segurança e
saúde dos praticantes (pilotos e navegadores), dos oficiais de prova, assim como de todos
os outros elementos licenciados que integram as competições, apresentando um conjunto
de normas e procedimentos a serem implementados que estão de acordo com as diretrizes
da Direção Geral de Saúde para garantir a segurança e as questões sanitárias dos eventos
desportivos sob a responsabilidade da FPAK.
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A implementação do plano de contingência, o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual) e outros procedimentos de proteção coletiva e logística, será entendida como
um Manual de Boas Práticas para a Competição, no âmbito da pandemia SARS-CoV e CoV2 (COVID-19).

Organizador:
Clube Automóvel do Algarve
Loteamento Industrial de Loulé,
Lote 11 8100-272 Loulé
Telefone 289422145 / 965525338 / 967238780
E-mail geral@clubeautomovelalgarve.pt

Breve Descrição do Evento
O Rallye Casinos do Algarve é uma prova de automobilismo que se realiza desde 1970,
integrada no Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato Sul de Ralis e este
ano sendo a final da Taça Campeões Regionais de Ralis, sob a égide da Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting.
A prova terá o Centro Operacional na Praia da Rocha (Portimão), onde se localiza o
secretariado, já as partidas e chegadas e o parque de assistências será na FATACIL (Lagoa).
Com exceção para alguns procedimentos administrativos, pontuais e em que os
participantes participam com horário específico, a prova é realizada ao ar livre. Desta forma
não se prevê concentrações superiores a 2 pessoas em recinto fechado.

Quantidade de Atletas
A estimativa de participantes para o Rallye Casinos do Algarve é de 50 equipas, o que
corresponde a 100 participantes

Proveniência dos concorrentes
Os concorrentes são maioritariamente do Norte do País e Algarve.
Só a 8 dias antes do evento é que saberemos concretamente de onde vêm os concorrentes,
nessa data, 26 de Novembro enviaremos a respetiva informação.

Espectadores
O Rallye Casinos do Algarve não irá ter zonas de público, deixando assim que as pessoas se
espalhem ao longo das classificativas (evitando assim aglomerados) e vamos dar especial
atenção à divulgação da informação nesse sentido.
A organização em conjunto com a GNR irá monitorizar o acesso aos troços.

Alojamento Concorrentes
Os Concorrentes e suas equipas normalmente ficam alojados nas unidades hoteleiras na
Praia da Rocha, Lagoa e Lagos.
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PROGRAMA - HORÁRIO
Data

Hora

Segunda-feira
1 de Nov.
2021

08:00

Abertura das inscrições

18:00

Encerramento das Inscrições

18:00

Data limite para pedidos extras no Parque de Assistências (anexo VIII)

Sexta-feira
26 de Nov.
2021
Sábado
27 de
Nov.2021

Programa
Publicação do Regulamento Particular da Competição

Local
www.clubeautomovelalgarve.pt
Portal FPAK

Entrega de GPS para os reconhecimentos,
07:30  10:30 Caderno de Itinerário (Road Book)

(Consultar anexo VI, escolher só 1 dia de
reconhecimentos)

geral.caa@gmail.com
Clube Automóvel Algarve
Zona Industrial de Loulé

N 37º07´48.66 O 08º02´10.09

08:00  18:00 Reconhecimentos (estrada aberta ao trânsito)
Domingo
28 de Nov.
2021
Segunda-feira
29 de Nov.
2021

Entrega de GPS para os reconhecimentos,
07:30  10:30 Caderno de Itinerário (Road Book)

(Consultar anexo VI, escolher só 1 dia de
reconhecimentos)

Clube Automóvel Algarve
Zona Industrial de Loulé

N 37º07´48.66 O 08º02´10.09

08:00  18:00 Reconhecimentos (estrada aberta ao trânsito)
18:00
18:00

08:30

www.fpak.pt
Publicação da lista de inscritos

Abertura do Secretariado – Hotel Algarve Casino - COR

www.clubeautomovelalgarve.pt
Hotel Algarve Casino = COR
Praia da Rocha – Portimão

N 37º07´06.04 O 08º32´03.51
Abertura Parque de assistência
08:30
Sexta-feira
3 de Dez.
2021

23:00

Devido à pandemia COVID-19, o acesso ao Parque de
Assistência só será permitido a identificadas e
munidas de máscara e outros EPI

FATACIL – Lagoa

N 37º07´52.75 O 08º26´51.65

Hora limite de entrada das assistências no Parque

Entrega de GPS para os reconhecimentos,
08:00  10:30 Caderno de Itinerário (Road Book)

(Consultar anexo VI, escolher só 1 dia de
reconhecimentos)

Hotel Algarve Casino = COR
Praia da Rocha – Portimão

N 37º07´06.04 O 08º32´03.51

08:00  18:00 Reconhecimentos (estrada aberta ao trânsito)
18:00  22:00 devolução de GPS (reconhecimentos)

Hotel Algarve Casino = COR

09:00  23:00 Entrega da documentação aos Órgãos de Comunicação Social
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VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS obrigatórias
Exclusivamente por email, a documentação deverá ser
digitalizada e enviada para geral.caa@gmail.com até dia 26 de
C.O.R.
Nov.
18:30  22:30
Será enviado por email a confirmação das Verificações
administrativas efetuadas, Os números de competição e a
restante documentação poderá ser levantado no secretariado
apenas por 1 elemento de cada equipa.
VERIFICAÇÕES TÉCNICAS INICIAIS
19:00  23:00 -Horário discriminado a divulgar por aditamento, após
encerramento das inscrições
00:00

Publicação da Lista de Concorrentes admitidos e hora de
apresentação no CH Qualifying (CH Q1)

08:00  10:30 Qualifying (para defenir a ordem de Partida para a

FATACIL – Lagoa

N 37º07´52.75 O 08º26´51.65
C.O.R. / Quadro Oficial

www.clubeautomovelalgarve.p
t
Anexo IX

1ªEtapa)
(1 passagem de free pratice e o Qualifying)

11:00
Sábado
4 de Dez.
2021

C.O.R. / Quadro Oficial

www.clubeautomovelalgarve.p
t
11:30
13:30
-

Domingo
5 de Dez.
2021

Afixação dos resultados da Qualifying

1ª Reunião do Colégio de Comissários Desportivos

C.O.R.

Publicação da Lista de Concorrentes Admitidos à Partida e das C.O.R. / Quadro Oficial
Horas de Partida para a 1ª Etapa / 1ª Secção
www.clubeautomovelalgarve.pt
Briefing com todos concorrentes (devido à pandemia COVID-19, o FATACIL – Lagoa
briefing será escrito, publicado (web) e entregue a todas as equipas www.clubeautomovelalgarve.pt

13:30

Hora limite de entrada das Viaturas no Parque Fechado de Partida

FATACIL - Lagoa

14:30

Partida do Rali – 1ª Etapa / 1ª Secção

FATACIL - Lagoa

22:30

Chegada 1ª Etapa – Parque Fechado

FATACIL - Lagoa

00:00

Publicação da Classificação Provisória – 1ª Etapa

00:30

Publicação da Ordem de Partida – 2ª Etapa

Quadro Oficial
www.clubeautomovelalgarve.p
t

08:30

Partida 2ª Etapa

13:13

Chegada 1ª Secção 2ªEtapa

13:43

Reagrupamento

14:17

Partida 2ª Secção 2ªEtapa

15:05

Chegada 2ª Secção 2ªEtapa – Final do Rali

Entrega de Prémios
15 minutos após a (devido à pandemia COVID-19, os troféus são desinfectados e
colocados numa mesa junto do pódio e recolhidos pelo Piloto e
chegada
Navegador )
1ºConcorrente
15 minutos após
final cerimónia Verificações Técnicas Finais
pódio

FATACIL - Lagoa

Stop PE8 = CH8A
Pódium
Praia da Rocha – Portimão

N 37º07´06.04 O 08º32´03.51
SiloAuto – Praia da Rocha
N 37º07´11.54 O 8º32´12.69
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Quadro Oficial
www.clubeautomovelalgarve.p
t

* CONFERÊNCIA DE IMPRENSA - Não se realizará, face à actual situação e pandemia.

Autoridade de Saúde territorial responsável na área do evento Rallye Casinos do Algarve
•

Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do
Barlavento

Delegado de Saúde Coordenador da Unidade de Saúde Pública – Dra Maria Filomena Sousa
Agostinho Morada: Centro de Saúde de Portimão
Rua Almirante Pinheiro de Azevedo 8500556 Portimão

Telefone: 282 420 165
•

Autoridade de Saúde da Região Algarve / Delegada de Saúde Regional

Dra. Ana Cristina Guerreiro
Morada: Departamento de Saúde Pública e Planeamento
da ARS Algarve Rua Brites de Almeida, nº6, 3º Direito
8000-234 Faro
Telefone: 289 889 516

Público
Nas zonas especificas em que decorre o rali e que são controladas pela organização o acesso ao
público é proibido no:
- O COR centro operacional do Rali no hotel Algarve Casino
- O Parque de assistência na FATACIL - Lagoa
sendo implementadas as seguintes medidas para fazer cumprir esta regra:
- Não são criadas, nem divulgadas zonas de público, como nos anos anteriores.
- Não são autorizados em todo o perímetro do Rali, ajuntamentos, com mais pessoas do que aquilo
que estiver em vigor na data do Rali.
- Nas 3 entradas da FATACIL (local onde decorre o Parque de Assistência, Parque Fechado e Centro
de Controlo de Prova) irá estar permanentemente vigiado por uma empresa de Segurança/
Organização nas 3 entradas possíveis, só têm acesso mediante apresentação de Pulseira de acesso.
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MEDIDAS BASE
1. Distanciamento Social: distâncias entre pessoas que realizem uma atividade no mesmo espaço
físico.
2. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)l: álcool-gel, máscaras, de EPI, fitas de marcação de
separação, entre outros.
3. Capacidade dos Espaços: em cada área de trabalho, definir o número máximo de pessoas, de
acordo com o espaço à disposição
4.
Dar um tratamento específico a cada localização particular da competição, desenvolvendo
um protocolo específico para cada um deles.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO
1 – Todos os concorrentes, no acto da Verificação documental, assinam o Termo de
Responsabilidade (Anexo 1), no qual é assumido o compromisso pelo cumprimento das medidas de
prevenção e controlo da infecção por SARS-COV-2, bem como o risco de contágio por SARS-COV-2
durante a prática desportiva, mediante as medidas que estiverem em vigor à data da Prova.
2 – Os concorrentes e as equipas serão obrigados a fornecer um formulário contendo os nomes,
contacto telefónico e email de cada um dos elementos da sua equipa.
3 – Durante o Rallye Casinos do Algarve de forma a garantir a segurança, uma avaliação periódica
e adequada, afim de identificar precocemente qualquer sintoma de todos os intervenientes no Rali,
estarão disponíveis os seguintes meios:
- O Delegado Médico da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK),
- O Médico Chefe da Prova (a ser designado pela Cruz Vermelha Portuguesa)
- Três Equipas Médicas, constituídas por um Médico e Enfermeiro (Cruz Vermelha Portuguesa)
- Quatro Ambulâncias e respetivos tripulantes (Cruz Vermelha Portuguesa)

Desporto de “Baixo Risco”
O risco respeitante à prática do automobilismo na variante de ralis é baixo, uma vez que apesar de
obrigar à presença de dois praticantes no habitáculo da viatura de competição, estes não têm
contacto físico entre si, concentrando-se o piloto na condução e o navegador a ditar as notas de
andamento e a gerir todos os restantes aspectos da participação. Até mesmo o contacto face a face
é desnecessário, uma vez que os participantes recorrem ao uso de intercomunicadores para falar
entre si. De notar também que o material ignífugo para protecção facial (balaclavas) é de uso
obrigatório e acaba também por funcionar como máscara. O contacto com os oficiais de prova
responsáveis pelos controles de partida e chegada das provas especiais de classificação pode ser
realizado dentro de uma distância de segurança e nunca face a face, estando estes munidos também
de EPI's.

COMUNICAÇÃO
O Clube Automóvel do Algarve em conjunto com a FPAK, divulgará a todos os intervenientes na
competição, as diretrizes obrigatórias para cumprir as medidas preventivas, utilizando todos os seus
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canais de comunicação: Site principal , Redes Sociais (Facebook, Twitter, Instagram), Notas de
Imprensa, Comunicação de exterior, Mailing list e outros que possam ser adequados a passar esta
mensagem.
ÁREAS DA COMPETIÇÃO
O Rallye Casinos do Algarve corre-se em vários pontos dos quatro concelhos referidos e
divididos pelos seguinte locais:
Zona 0 - Virtual – pela Internet, redes socias e telefone
•
•
•
•
•
•

Secretariado virtual
Verificação documental
Briefing
Gabinete de imprensa
Distribuição e divulgação de resultados
Conferencias de imprensa

Zona 1 - Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha.
•
•

Secretariado
Sala do Colégio de Comissários Desportivos

Zona 2 - Lagoa – recinto da Fatacil
•
•
•
•
•

Verificações técnicas
Verificações intermedias, pesagens e Verificações Técnicas finais
Parque fechado
Parque de assistência
Partida Oficial

Zona 3 -Provas cronometradas
•
•
•
•
•

Qualifying – Porches
Prova especial 1 e 2 – Portimão
Prova especial 3 – Lagos
Prova especial 4 e 6 – Chilrão
Prova especial 5 e 7 – Monchique

ÁREAS OU RECINTOS FECHADAS
Os espaços fechados serão preparados e limpos por vaporização com produto desinfetante no
início de cada dia de trabalho.
1. As áreas serão delimitadas e com acesso restrito ao pessoal adstrito aos respetivos serviços.
2. O número de pessoas em cada local será ajustado ao espaço do mesmo cumprindo as normas de
segurança e diretrizes das autoridades sanitárias Portuguesas.
3. Na entrada das salas, será colocada informação com a capacidade máxima permitida e as
medidas obrigatórias dentro da mesma.
4. Todos os espaços serão equipados com soluções gel álcool e outros EPI quando necessário.
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5. A máscara de proteção é obrigatória em todos os espaços durante o Rali.
6. A distância mínima entre pessoas é de 2 metros em todos os espaços do Rallye.

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ÁREA DE COMPETIÇÃO
Zona 1 , Hotel Algarve Casino – Praia da Rocha
SECRETARIADO
O Secretariado físico do Rallye será no Hotel Algarve Casino na Praia da Rocha, numa sala fechada e
com acesso restrito.
O secretariado será primordialmente virtual (contacto por telefone/ mail).
Será disponibilizado na entrada das salas gel desinfetante. É obrigatório o uso de máscaras.
Estará disponível uma sala para atendimento presencial para quando o assunto não possa ser
resolvido doutra forma, carecendo de marcação telefónica. O atendimento será individual, a uma
pessoa de cada vez e respeitando todos os procedimentos de segurança.
O secretariado possui numa sala contigua um lavatório para lavagem de mãos, com água, sabão e
toalhas de papel descartáveis;
Os serviços de limpeza estão programados, para uma permanente limpeza e desinfeção das portas,
puxadores e superfícies em geral que estejam a ser utilizadas.

VERIFICAÇÕES DOCUMENTAIS E ENTREGA DE MATERIAIS
Com o objectivo de reduzir o contacto entre pessoas, as Verificações Documentais serão efetuadas
por e-mail, portanto não presencial, na semana anterior ao Rallye.
Todo o material a entregar aos Concorrentes (Roadbook, GPS, Autocolantes) será disponibilizado da
seguinte forma:
-Numa sala localizada no Hotel Algarve Casino, em que entrará um só elemento de cada equipa, a
uma hora marcada e que lhes foi previamente comunicada por via eletrónica.
-Só é permitida a permanência de uma só pessoa de cada vez.
-Na entrada da sala estarão máscaras e gel obrigatório para todos os usuários
-No momento da entrega, os sacos serão desinfetados por vaporização com uma solução alcoólica.
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O elemento da organização que fará a entrega do material, manterá o afastamento social através
de um separador acrílico e estará protegido com máscara e terá à sua disposição desinfetante
permanentemente.
Os serviços de limpeza estão programados, para uma permanente limpeza e desinfeção das portas,
puxadores e superfícies em geral que estejam a ser utilizadas.
SALA DO CCD - Colégio de Comissários Desportivos
Esta sala funcionará no Hotel Algarve, onde terá lugar uma reunião diária. O acesso é exclusivo a:
Aos 3 elementos do Colégio de Comissários Desportivos
Ao Director de Prova e um seu adjunto.
Ao Relações com os Concorrentes quando necessário aos Observadores da FPAK.
Ao comissário técnico ou o Delegado técnico FPAK quando necessário e secretário do CCD.
Sala do Relações com os Concorrentes
O relacionamento dos concorrentes com a organização do Rali far-se-á preferencialmente por via
telefónica com o Relações com os Concorrentes nomeado para tal; Numa situação em que seja
imprescindível o contacto presencial este será efetuado da seguinte forma:
Numa sala localizada no Hotel Algarve, o concorrente será recebido após o contacto telefónico pelo
Relações com os Concorrentes;
Só é permitida a permanência de uma só pessoa de cada vez;
Na entrada da sala estarão máscaras e gel obrigatório para todos os usuários;
O Relações com os Concorrentes, manterá o afastamento social e estará protegido com máscara e
terá à sua disposição desinfetante permanentemente.
Os serviços de limpeza estão programados, para uma permanente limpeza e desinfeção das portas,
puxadores e superfícies em geral que estejam a ser utilizadas.

Zona 2, Fatacil -Lagoa (anexo mapa2)
•
•
•
•
•

Verificações técnicas iniciais
Verificações intermedias e pesagens
Parque fechado
Parque de assistência
Partida Oficial

VERIFICAÇÕES TÉCNICAS INICIAIS
Este processo consiste numa verificação por parte dos comissários técnicos nomeados às viaturas de
competição, a fim de aferir se estas apresentam os requisitos técnicas e de segurança previstos na
regulamentação.
Este procedimento decorrerá no recinto da Fatacil em espaço aberto, numa tenda 10x15m e com
vários corredores ou linhas separados e interditos ao publico.
Em cada corredor ou linha de verificação, para além dos comissários técnicos (um por viatura) só
poderá estar uma viatura de cada vez e que será acompanhada exclusivamente por uma pessoa da
equipa concorrente devidamente protegido com luvas e máscara.
Serão estabelecidos dois acessos, um de entrada e outro de saída, com o percurso marcado em cada
linha de verificação;
Assim, só depois de um carro terminar a sua verificação é que o segurança pode dar indicação para
entrar um novo carro;
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Todos os Comissários Técnicos estarão equipados com máscara, luvas e outros EPI tidos como
adequados para o conteúdo funcional da referida verificação técnica;
O distanciamento social mínimo de 2 metros entre as pessoas é obrigatório;
Nas proximidade existe casa de banho/instalações sanitárias equipadas com água, sabão azul, álcool
gel e toalhas em papel descartáveis;
Será disponibilizado na entrada das linhas, para uso obrigatório, máscaras e gel desinfetante;
Os serviços de limpeza estão programados, para uma permanente limpeza e desinfeção das portas,
puxadores e superfícies em geral que estejam a ser utilizadas.
VERIFICAÇÕES INTERMÉDIAS E PESAGENS
As verificações intermedias decorrem no mesmo local e obedecem aos mesmos requisitos que as
verificações iniciais.
•
Verificações técnicas finais
Esta verificação consiste numa verificação por parte dos comissários técnicos nomeados, das viaturas
vencedoras para confirmar que respeitaram os requisitos técnicos previstos na regulamentação.
Este procedimento decorrerá na FATACIL (na mesma Tenda das Verificações iniciais) e é interdito ao
publico.
Para além dos comissários técnicos (um por viatura) só poderá estar uma viatura de cada vês e que
será acompanhada exclusivamente por uma pessoa da equipa concorrente devidamente protegido
com luvas e máscara.
Serão estabelecidos dois acessos, um de entrada e outro de saída, com o percurso marcado por cada
linha;
Todos os Comissários Técnicos estarão equipados com máscara, luvas e outros EPI tidos como
adequados para o conteúdo funcional da referida verificação técnica;
O distanciamento social mínimo de 2 metros entre as pessoas é obrigatório;
Nas proximidade existe casa de banho/instalações sanitárias equipadas com água, sabão azul, álcool
gel e toalhas em papel descartáveis;
Será disponibilizado na entrada das linhas e o seu uso obrigatório de máscaras , luvas e gel
desinfetante;
Os serviços de limpeza estão programados, para uma permanente limpeza e desinfeção das portas,
puxadores e superfícies em geral que estejam a ser utilizadas.
PARQUE FECHADO (anexo mapa 2)
Será criado um parque delimitado com baias, onde os carros ficarão nos momentos em que não estão
competindo. Neste espaço é proibida a circulação de qualquer pessoa alheia à organização;
O Parque será vigiado permanentemente e com a respetiva segurança;
O parque terá uma saída e entrada diferentes de forma a evitar o cruzamento de pessoas;
Os Pilotos devem fechar a viatura e abandonar imediatamente o local respeitado as normas de
segurança, isto é com a respectiva mascara e manter o distanciamento social de, no mínimo, 2
metros;
Os elementos da organização responsáveis pelos procedimentos no parque estarão devidamente
formados e informados da sua missão e equipados com os EPI, para manter o cumprimento e a
vigilância nestes espaços.
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PARQUE DE ASSISTÊNCIA (anexo mapa2)
O Parque de Assistência será localizado no recinto da Fatacil com entradas e saídas diferenciadas,
onde só os pilotos e os mecânicos indicados e autorizados poderão estar; (anexo mapa2)
O uso de máscara dentro de todo o parque é obrigatório, bem como todas as equipas terão
obrigatoriamente que estar munidas de gel desinfetante e luvas e respeitar a distância social
obrigatória;
As equipas usarão os locais e espaços previamente divididos e marcados, com a margem de
segurança sanitária entre as diversas equipas;
O acesso ao público é expressamente proibido; o público é barrado nas três entradas do recinto da
Fatacil pelos elementos afectos à organização e GNR, mediante a colocação de baias metálicas.
No parque para além de todos os contentores de lixo e de reciclagem serão colocados contentores
específicos para recolha das máscaras e outros EPI.
No parque estará em permanência, enquanto decorre a competição, uma ambulância e um carro de
Bombeiros;
-Protocolo a seguir na FATACIL:
- todos os intervenientes no Rallye Casinos do Algrave terão de possuir uma pulseira identificativa ou
Cracha, para poder aceder ao recinto da FATACIL.
_Protocolo
os concorrentes ao chegarem à entrada da FATACIL dirigem-se ao centro de informação do Rali
(portaria FATACIL) para levantar a sua pulseira de identificação para poder aceder ao interior do
Parque.
COR- CENTRO OPERACIONAL DO RALI
Local onde está localizado o centro nevrálgico/operacional de toda a prova, reservado
exclusivamente ao Coordenador do Sistema de GPS, os Responsáveis das Forças de Segurança (PSP,
GNR), o Comando dos Bombeiros, o Responsável Concelhio da Proteção Civil, o Médico Chefe da
Prova e o Delegado Médico da FPAK.
Este local será em duas salas no 6ºpiso do Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha e onde serão
obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições para permanência ou acesso:
Acesso exclusivo aos oficiais nomeados para lá desempenhar as suas tarefas.
Será disponibilizado na entrada das salas, para uso obrigatório, máscaras e gel desinfetante, as
Janelas abertas de forma a existir circulação de ar.
Mesas individuais de trabalho por cada interveniente com a distância recomendada.
Os serviços de limpeza estão programados, para uma permanente limpeza e desinfeção das portas,
puxadores e superfícies em geral que estejam a ser utilizadas.
PARTIDA Oficial (anexo mapa2)
Será dentro da Fatacil onde será dada a partida oficial do Rali; Um corredor delimitado com baias
será criado para o efeito;
O espaço terá uma entrada e saídas distintas para evitar o cruzamento de pessoas.
É obrigatório o uso de máscara para todos os presentes e o distanciamento social obrigatório.

Zona 3 -Provas cronometradas (anexo mapa1)
Partidas e Chegadas
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Em todas as provas cronometradas, nas áreas de partidas e chegadas será exclusivamente permitida
a permanência, para além de um concorrente de cada vez, os dois controladores responsáveis pelo
procedimento.
Os controladores estão munidos de máscara e desinfetante;
O acesso ao publico a esta zonas será proibido, mediante a colocação de placas e rede plástica.
Todos os elementos de segurança, médicos, bombeiros, etc. presentes nestas áreas, devem
obrigatoriamente estar equipados com máscara, EPI e acompanhados da solução álcool gel para
desinfeção.

QUALIFYNG
Sábado, dia 4 de Dezembro 2021 entre as 8:00 horas e as 10:30 horas
Esta prova terá lugar nas estradas municipais perto da aldeia de Porches (anexo mapa A.1)
Público – é permitido público ao longo da especial, sendo obrigatório o uso de máscara e
distanciamento social.
Prova especial 1 e 2 – Portimão
Sábado, dia 4 de Dezembro 2021 entre as 15:30 horas e as 18:00 horas
Esta prova especial terá lugar na estrada municipal 532 (anexo mapa 1)
Público – é permitido público ao longo da especial, sendo obrigatório o uso de máscara e
distanciamento social.
Prova especial 3 – Lagos
Sábado, dia 4 de Dezembro 2021 entre as 20:30horas e as 23:00 horas
Esta prova especial terá lugar na Av. Da República, Rua dos Celeiros e Rua Dom Vasco da Gama (anexo
mapa 3)
Público – é permitido público ao longo da especial, sendo obrigatório o uso de máscara e
distanciamento social.
Prova especial 4 e 6 – Chilrão
Domingo, dia 5 de Dezembro 2021 entre as 9:30 horas e as 12:00 horas
Esta prova especial terá lugar na Estrada Municipal 1067 (anexo mapa 1)
Público – é permitido público ao longo da especial, sendo obrigatório o uso de máscara e
distanciamento social.

Prova especial 5 e 7 – Monchique
Domingo, dia 5 de Dezembro 2021 entre as 10:00 horas e as 12:30 horas
Esta prova especial terá lugar na Estrada Nacional 266, saindo no sitio das Corchas para os
Pardieiros(anexo mapa 1)
Público – é permitido público ao longo da especial, sendo obrigatório o uso de máscara e
distanciamento social.
Prova especial 8 – Cidade de Portimão
Domingo, dia 5 de Dezembro 2021 entre as 14:30horas e as 17:00 horas
Esta prova especial terá lugar na Rua Jaime Palhinha, Av. 25 de Abril, Rotunda Salgueiro Maia e Rua
Dom Martinho Castelo Branco (anexo mapa 4 a 6)
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Público – é permitido público ao longo da especial, sendo obrigatório o uso de máscara e
distanciamento social.
Desfile e Passagem pelo pódio – Praia da Rocha
Domingo, dia 5 de Dezembro 2021 entre as 16:30horas e as 17:30 horas
Após a Super Especial da Cidade de Portimão, os Concorrentes seguem escoltados pela PSP num
desfile pela Praia da Rocha até ao Silo Auto (verificações finais e Parque Fechado final), passando
pelo Pódio que terá lugar na Avenida Tomás Cabreira, frente ao Hotel Algarve Casino (anexo mapa
6)
No pódio Os troféus são desinfectados e colocados em cima de uma mesa onde por sua vez são
recolhidos pelo Piloto e Navedor.
Neste Processo todos os intervenientes estão obrigatoriamente munidos de máscaras e outros EPI´s.
Público – é permitido público, sendo obrigatório o uso de máscara e distanciamento social.

11 de Outubro 2021
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