
 

 

INFORMAÇÃO nº 2 
 
A Comissão Organizadora do Rali da Calheta 2019 informa, todos os concorrentes, do 
seguinte: 

1 – Verificações Administrativas 

As Verificações Administrativas dos concorrentes inscritos no evento, serão efetuadas de 

acordo com o artigo 10 das PGAK e o artigo 15 da PER, não sendo permitida a apresentação 

de cópia de documentos. Todos os concorrentes que não apresentarem os originais dos 

respetivos documentos, a sua situação será reportada ao Colégio de Comissários 

Desportivos que decidirá em conformidade. 

 

2 – Verificações Técnicas 

As Verificações Técnicas, decorrerão no Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Calheta, a partir das 16:30 horas. Antes desta hora, é proibido o 
estacionamento / parqueamento de quaisquer viaturas neste local.  

Solicitamos, também, que as equipas concorrentes para que não tragam viaturas de 
competição em atrelados, para a zona das Verificações Técnicas. Só com a colaboração de 
todos é que conseguimos ter uma boa organização dos espaços. Igualmente, solicitamos que 
respeitem o horário que será definido no Aditamento nº. 1, conforme estipulado no 
Regulamento da Competição. 

3 – Pré-Parque de Partida 

O Pré-Parque de Partida será no Pavilhão do Arco da Calheta. Por motivos de organização do 
Parque, só será permitido a entrada das viaturas a partir das 20:30 Horas.  
Agradecemos a Vossa maior atenção sobre esta situação para cumprimento dos horários 
estabelecidos. 
 
 
 
 
 



 

 

4 – Parque de Assistências 

O Parque de Assistências do Rali da Calheta será no Parque Empresarial da Calheta, nas 
plataformas, intermédia e superior, do referido espaço. Por haver espaço suficiente, a 
Organização vai permitir que as viaturas Auxiliares, devidamente identificadas, possam ficar 
junto das suas assistências.  
 
NOTA: Não será, no entanto, permitida qualquer entrada e saída de viaturas do referido PA 
enquanto estiver a decorrer a entrada e saída dos concorrentes na Prova.  
 
Por este facto, solicitamos a máxima atenção para a colocação do combustível na Zona de 
Reabastecimento com a antecedência necessária, a fim de evitarmos qualquer situação 
menos desejada, por falta de cumprimento do procedimento acima indicado. 
Agradecemos a vossa atenção, assim como a respetiva divulgação por todos os elementos da 
vossa equipa de assistência. 
 

5 – Parque Fechado após o Pódio final 

Informamos que todas as viaturas concorrentes ao Rali da Calheta deverão sair do Parque 
Fechado final, no Silo-Auto da Marina da Calheta até 30 minutos após a sua abertura, no limite 
até ao seu encerramento às 20 horas do dia 11 de Maio. Após o encerramento do parque, as 
equipas concorrentes, só poderão retirar as suas viaturas no dia seguinte, domingo, 12 de 
Maio, e mediante o pagamento do estacionamento utilizado. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

Funchal, 6 de Maio de 2019 

A Comissão Organizadora 


