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PROGRAMA - HORÁRIO 
 
 

Data Hora Programa Local 

28-03-2022 09:30 

Publicação do Regulamento Particular da Prova www.ralidacalheta.com 

Publicação do itinerário e mapas www.ralidacalheta.com 

Abertura das inscrições Portal FPAK 

Inicio do pedido de credenciamento dos Órgãos de 
Comunicação Social 

ralicalheta.media@sapo.pt  

26-04-2022 18:00 Encerramento das Inscrições Portal FPAK 

27-04-2022 10:00 Caderno de Itinerário (Road Book)   www.ralidacalheta.com 

29-04-2022 10:00  17:00 Reconhecimentos (estradas abertas ao trânsito)  

30-04-2022 10:00  17:00 Reconhecimentos (estradas abertas ao trânsito)  

02-05-2022 
 

17:00 
Publicação da lista de inscritos 

FPAK 

18:00 
www.ralidacalheta.com e na 

APP Sportity 

17:00 
Encerramento dos Pedidos de credenciamento dos 
Órgãos de Comunicação Social  

ralicalheta.media@sapo.pt 

10:00  17:00 
20:15  21:00 * 

Reconhecimentos (Estradas abertas ao trânsito) 
Reconhecimento da 1ª e da 2ª PEC 

 

* Reconhecimento da 1ª e 2ª PEC – Vila “CORAL”. O número máximo de passagens para o reconhecimento destas PEC’s está limitado 
a duas passagens por equipa, devidamente organizada pela organização.  

03-05-2022 10:00  17:00 Reconhecimentos (Estradas abertas ao trânsito)  

04-05-2022 
10:00  13:00  
14:30  17:00   Entrega da documentação aos Órgãos de Comunicação 

Social e Início da entrega do material aos concorrentes 
Secretariado Permanente 

05-05-2022 10:00  13:00  

06-05-2022 

15:00  17:15 

VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS  
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta 
Horário discriminado a divulgar por aditamento, após encerramento das inscrições. 
À data da prova, os concorrentes terão obrigatoriamente de se fazer acompanhar dos 
originais dos documentos enviados, cuja exibição poderá ser solicitada pela 
organização. 

15:15  17:30 
VERIFICAÇÕES TÉCNICAS INICIAIS e MONTAGEM de GPS 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta 
Horário discriminado a divulgar por aditamento, após encerramento das inscrições. 

18:00 1ª Reunião do Colégio de Comissários Desportivos 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
da Calheta 

18:30 
Publicação da Lista de Concorrentes Admitidos à Partida 
e das Horas de Partida para a 1ª Etapa / 1ª Secção 

Quadro Oficial no Portal 
da FPAK e na APP 
Sportity 

19:45 20:30 
Hora limite de entrada das Viaturas no Parque fechado 
de Partida 

Pavilhão Desportivo do 
Arco da Calheta 
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06-05-2022 
20:48 Partida 1ª Etapa – 1ª Secção 

Pavilhão Desportivo do 
Arco da Calheta 

21:42 Chegada 1ª Secção – Parque Fechado Auto Silo Porto Recreio 

07-05-2022 

08:00 Abertura Parque de assistência Parque Empresarial da 
Calheta 

09:00 
Hora limite de entrada das Viaturas de Serviço no Parque 
de Assistência 

Parque Empresarial da 
Calheta 

10:57 Partida 2ª Secção – Parque Fechado Auto Silo Porto Recreio 

13:27 Chegada 2ª Secção 
Parque Empresarial da 
Calheta 

14:07 Partida 3ª Secção Parque Empresarial da 
Calheta 

16:40 Chegada 3ª Secção 
Parque Empresarial da 
Calheta 

18:00 Entrega de Prémios Pódio  

15 minutos após final 
cerimónia pódio 

Verificações Técnicas Finais 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
da Calheta 

19:30 Publicação da Classificação Provisória 
Quadro Oficial no Portal da 
FPAK e na APP Sportity 

20:00 Publicação da Classificação Final  Quadro Oficial no Portal da 
FPAK e na APP Sportity 

Quadro Oficial 

Desde o dia 27-04-2022 até final do rali  Portal FPAK e na APP Sportity usando a password RC_2022 

Secretariado Permanente do Rali 

Clube Club Sports da Madeira 

Morada Rua dos Aranhas, 53-2º Sala F 9000-044 Funchal 

Telefones - e-mail 291 224 688 ralidacalheta@csmadeira.com e ralicalheta.media@sapo.pt 

Data e hora de funcionamento 
De: 28-03-2022 Até 04-05-2022 das 09:30 às 13:00 e das 14:30 às 17:00 

Dia 05-05-2022 das 09:30 às 13:00 

Secretariado da Prova 

Local Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta 

Dia da semana / data Sexta-feira – 06-05-2022  sábado – 07-05-2022 

Horário 15:00 23:00 09:30 20:30 

Telefone • e-mail 291 822 782 ralidacalheta@csmadeira.com e ralicalheta.media@sapo.pt 

Sala de Imprensa 

Dia Data Horário Local 

6ª Feira 06-05-2022 16:00 22:30 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta 

Sábado  07-05-2022 10:00 19:00 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta 
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INSCRIÇÃO E BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

As inscrições serão efetuadas de acordo com o descrito nos Arts. 9.3 e 9.3.1 das PGAK a partir da publicação do presente Regulamento 
Particular na página web da FPAK bem como na página web do organizador da prova, até às 18:00 horas do dia 26 de abril de 2022. 

Nota Importante 
O Boletim de inscrição tem de ser devidamente preenchido em todos os campos. E com a documentação necessário inserida. Caso 
o mesmo não esteja devidamente preenchido a inscrição pode não ser aceite. 
 
Todos os inscritos deverão inseri na sua inscrição no local “ficheiros” cópia dos seguintes documentos: 

 Documento de identificação (condutor / navegador) 

 Carta de Condução (condutor / navegador) 

 Licenças Desportivas (condutor / navegador) 

 Passaporte Técnico 

 Ficha Homologação (1ª folha) quando aplicável 

 Documento Único da viatura ou todos os documentos relativos à viatura. Não esquecer da Declaração de Autorização caso o carro não 
esteja em nome de nenhum dos ocupantes da viatura de prova. 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

As taxas de inscrição são as seguintes: 

Com Publicidade Obrigatória e seguro Sem Publicidade Facultativa 

Valor da Inscrição Valor do Seguro IVA (se aplicável) Valor da Inscrição IVA (se aplicável) 

270,00€ 105,50€ Isento 500,00€ isento 

Sistema GPS  

Conforme Art. 14 das PER (incluído no valor da inscrição) exceto no que diz respeito aos reconhecimentos 

Sistema de Tracking / GPS  

A todos os concorrentes participantes será solicitado uma caução no valor de 300,00€. 
Outras Taxas  

Placas “Auxiliar”, 50,00 € / cada  
Cada Concorrente tem direito:  

Descrição Concorrentes 

Regulamento Particular – disponível on-line em www.ralidacalheta.com  

Conjuntos de mapas – disponível on-line em www.ralidacalheta.com   

Caderno de itinerários (Road-Book) em www.ralidacalheta.com    

Identificativos para os condutores 2 

Identificativos para os elementos da assistência 4 

Placa de assistência 1 

Placa Auxiliar 1 

Números de prova Todos 

Autocolantes com a publicidade obrigatória Todos 

Espaço disponível no Parque de Assistências (*) 36 m2 * 

Resultados finais disponíveis on-line em www.ralidacalheta.com e www.amaweb.com   

 (*) – Por cada m2 de área adicional 100,00 €  
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6.4 – Formas de pagamento  

Por numerário – Após inscrição no Portal da FPAK e até ao fecho das inscrições no Secretariado Permanente. 

Transferência bancária IBAN: PT50 0018 0008 0148 6280 0204 1 

Banco Santander - Beneficiário Club Sports da Madeira 

 

PUBLICIDADE – Nº DE COMPETIÇÃO 

Descrição da Publicidade Obrigatória – conforme Art. 15 das PGAK.  

 
 

Descrição da Publicidade Facultativa – conforme Art. 15 das PGAK.  

 

 

 

 
 
 

 
Colocação da Publicidade e números de competição – conforme os Art. 9 das PER. 

 

SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE CONCORRENTES GPS / GSM 

 
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
Os concorrentes admitidos à partida do Rali, utilizarão durante o decorrer da prova um equipamento 
GPS (Sistema de Posicionamento Global), cujo principal objetivo é a segurança dos pilotos e 
navegadores. 
Este sistema, desenvolvido pela AMAWEB, permite ao Centro Operacional do Rali (COR) determinar o 
local exato onde se encontra cada concorrente na prova, detetar eventuais acidentes, comunicar com a 
equipa e vice-versa via telefone móvel incorporado no GPS. 
 
O equipamento (igual ao da imagem à direita), que irá ser montado na viatura 
possui três botões, um botão vermelho ao centro que permite aos 
concorrentes acionarem o nrº SOS, um botão verde e um vermelho mais 
pequenos que podem ser usados para informar o estado da equipa em caso 
de abandono/acidente. 
 
Esta comunicação efetua-se de duas formas. Por voz permitindo tanto à 
organização como à equipa trocarem informações sobre a razão da desistência e 
estado dos ocupantes e através da comunicação GPRS entre o equipamento e o 
COR. Ao ser pressionado o botão vermelho, o COR é de imediato informado de 
que a equipa o acionou. 
 
Durante a entrega do material, os concorrentes, deverão entregar uma caução no valor de € 300,00 
(trezentos euros). A devolução no final da prova, fica condicionada à devolução do GPS em perfeito 
estado de conservação. Quaisquer danos ou perda do GPS serão cobrados utilizando para o efeito a 
caução entregue pelo concorrente. 

1 

 
2  
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NORMAS DE FIXAÇÃO E ASPETOS TÉCNICOS 
Aspetos Técnicos 
Os concorrentes não terão que efetuar qualquer pré-montagem nas 
suas viaturas para a fixação do equipamento GPS. 
O local de instalação do equipamento GPS será no arco dianteiro no 
lado direito do veículo, junto da fixação do arco dianteiro lateral e o 
elemento longitudinal. 
 
Guia de Instalação 
Antes das verificações técnicas a AMAWEB montará o equipamento GPS e efetuará a sua ligação testando 
o funcionamento e a comunicação com o Centro Operacional do Rali. 
O equipamento funciona com bateria interna e não precisa de conexão com o sistema elétrico do veículo. 
No final do primeiro dia do Rali, o GPS será desmontado para recarga da bateria e montado antes da 
saída do Parque Fechado para o segundo dia. 
 
No final da prova, a AMAWEB recolherá os respetivos equipamentos, no Reagrupamento Final ou no 
Parque Fechado Final, devolvendo o cheque ou numerário de caução. 
 
Em caso de desistência, os concorrentes terão que entrar em contacto com a organização para combinar 
a entrega do equipamento, a qual terá que ser efetuada impreterivelmente até às 19:00 horas de 
Sábado, dia 7 de maio, no secretariado da prova e receber a respetiva caução.  
 
O não cumprimento do prazo acima, implica a perda da caução assim como a responsabilidade do custo 
de um novo aparelho. 
 
  

CHA 

NÚMERO DE EMERGÊNCIA – SOS 

 

NÚMERO DE EMERGÊNCIA 
 

291 822 888 
 


