REGULAMENTO DAS PROVA DE ARRANQUE – 5º RACEWARS MOTOR FESTIVAL
1 - A prova de Aceleração consiste na realização de demonstrações de arranque onde podem
participar todas as viaturas automóveis que cumpram os requisitos estabelecidos.
2 - Ao efectuar a inscrição para o Troféu ser-lhe-á atribuído um nº ao veiculo, o qual é
intransmissível.
3 - O valor da inscrição é 2,50 on-line e 5 no dia
4 - Se um condutor estiver inscrito com uma viatura, e pretender participar com outra viatura,
terá obrigatoriamente de fazer uma nova inscrição.
5 - Não é permitida a utilização de pneus de segurança nem é permitido retirar faróis, capot,
portas, mala, pára-choques, vidros nem qualquer outro acessório exterior que possa por em
causa a segurança do participante ou de terceiros.
6 - Os Prémios serão entregues às respectivas classes, e serão divididos conforme anexo
7 - Não é permitida a repetição de uma partida em que o concorrente efectue uma falsa
partida.
8 - No caso de empate nos tempos entre dois participantes, terá melhor classificação quem
atingir mais velocidade.
9 - As inscrições das viaturas por classes e categorias terão que ser feitas em conformidade
com o motor que a viatura tem, e não pelo livrete. Caso a organização suspeite que a viatura
não está inscrita na classe e categoria do motor, esta reserva-se no direito de fazer uma
vistoria ao motor, e caso se verifique que a viatura não está inscrita na classe correcta ou o
concorrente se negue a mostrar o motor, a viatura será desclassificada da prova.
10 - Qualquer concorrente poderá acusar outro de irregularidades na inscrição, ou seja, que
não está a correr na classe correspondente, onde para isso terá que informar à organização.
Esta reserva-se no direito de fazer uma verificação técnica por parte de um ou mais
elementos escolhidos pela mesma. Caso se verifique que a viatura não está inscrita na classe
correcta ou o concorrente se negue a mostrar o motor, a viatura será desclassificada da
prova.
11 - Todos os participantes devem entrar e sair do recinto de forma ordeira e disciplinada e no
seu interior têm que respeitar todas as indicações dadas pelos membros da organização
presentes no local, se esta regra não for cumprida os concorrentes serão obrigados
abandonar o recinto sem direito a qualquer reembolso.
12 - É expressamente proibido qualquer tipo de exibicionismo (piões e arranques) por parte
das viaturas participantes na prova e o desrespeito das indicações dos membros da
organização, sob a pena de serem desclassificados da prova e obrigados a abandonar o
recinto.
13 - Sempre que a organização o entender poderá solicitar a apresentação da licença de
condução e seguro da viatura.
14 - Sempre que a organização entenda que um condutor está sob o efeito de álcool ou
estupefacientes, pode negar a sua participação nas provas.
15 - A velocidade MÁXIMA dentro do recinto é 20km/h, quem não respeitar esta velocidade,
será expulso do recinto e sem direito a reembolso.
16 - É da responsabilidade do condutor, todos e quaisquer danos causados em infraestruturas, veículos ou pessoas dentro do recinto.
17 - A organização não se responsabiliza por qualquer dano causado ou sofrido nas viaturas
e/ou participantes no decorrer do evento ou das demonstrações, nem por avarias, furtos e/ou
acidentes e incidentes ocorridos no interior do recinto.
18 - Qualquer situação que não esteja prevista neste regulamento, será apreciada e decidida
exclusivamente pela organização.
19 - A permanência no local do evento implica a aceitação de todos os pontos presentes
neste regulamento.
Este regulamento pode ser alterado sem aviso prévio, sempre que a organização o entender.

