
 

 

 

INFORMAÇÃO Nr1 
 
Dear Competitor, we request your attention for the following guidelines: 
Caro concorrente, solicitamos a Vossa atenção para as seguintes situações: 

 

ADMINISTRATIVE CHECKS AND SCRUTINEERING 
VERIFICAÇÕES DOCUMENTAIS E TÉCNICAS 

 
1. The schedules for the technical and documental inspection should be respected according to the 

timetable published in Addendum Nr1. 

Os horários das Verificações Documentais e Técnicas deverão ser respeitados de acordo com o 
horário publicado no Aditamento Nr1. 

  

SERVICE PARK   
PARQUE ASSISTÊNCIAS 

 
2. Please note that the service Park closes in the following timetable:  

Friday, 29th of October – since 2 p.m until 5 p.m (Park Assembly time) 
Saturday, 30th October –  since 9 a.m until 10 a.m 
 
Relembramos que as horas de acesso ao Parque de Assistências são as seguintes: 
Sexta-feira, dia 29 de outubro – das 14:00 às 17:00 horas (Hora de Montagem do Parque) 
Sábado, dia 30 de outubro – das 09:00 às 10:00 horas  
 

3. The Service Park must be completely clear until 8:30 p.m on October 30th (saturday). The 
Organization is not responsible for any situation that occurs after that time. The gates will close 
at this time. 

O Parque de Assistência terá que ficar totalmente livre e limpo até às 20:30 horas do dia 30 de 
outubro (sábado). A Organização não se responsabiliza por qualquer situação que ocorra a partir 
dessa hora. Os portões encerrarão a essa hora.  

 
4. We recommend your greatest care concerning the correct selection of waste, so it can be 

correctly collected.  

Solicitamos a maior atenção para o tratamento dos resíduos, para que a recolha seja efetuada 
corretamente. 

 
5. Only after assembling the Service Park will the entry of the Auxiliary vehicle to the Service Park 

be authorized or not. 

Só após a montagem do PA é que será ou não autorizado a entrada da viatura Auxiliar para o 
PA.  

 



 

 

OTHER SUBJECTS 
OUTROS ASSUNTOS 
 

6. During the delivery of documentation, the competitors must supply a caution in the value of € 
300,00 (three hundred euro) to serve as a security deposit. The caution will be returned upon 
the safe return of the GPS equipment. The return at the end of the rally, is conditioned to the 
return of the GPS in perfect condition. Any damage or loss of GPS will be charged using the 
security deposit delivered by the competitor. 
 
In case of retirement, the competitor must contact the organization in the Rally Headquarters to 
arrange the equipment delivery, which must be carried out by 9 p.m on Saturday, October 30th, 
at the event secretariat and receive back the caution fee. 
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. 
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 
21:00 horas de Sábado, dia 30 de outubro, no secretariado da prova e receber a respetiva 
caução.  
 

7. The Official Panel of the event will be on the FPAK portal and the APP Sportity with the 

password RML2021. 

O Quadro Oficial da prova será no portal da FPAK e na APP Sportity com a password 

RML2021. 

 
Funchal, 25th October 2021 / Funchal 25 de outubro de 2021 


