
 
 

REGULAMENTO EDIÇÃO 2022 
 
 
Artigo 1 - ORGANIZAÇÃO 
1.1 - A organização da C1 ACADEMY RAZÃO AUTOMÓVEL (de ora em diante designado 
por “C1 ACADEMY”) é da competência da A.S. Marques – Motor Sponsor Unipessoal 
Lda. (de ora em diante designada por “Organizador”) 
1.2 - Os casos não previstos neste Regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas 
originadas pela sua interpretação, serão analisados pelo Organizador e poderão ser 
sujeitos a ratificação. 
 
Artigo 2 - DATA E LOCAL 
2.1 - A C1 ACADEMY realiza-se dia 6 de Março, no Circuito do Estoril. 
 
Artigo 3 - INSCRIÇÃO 
3.1 - A inscrição na C1 ACADEMY é feita através do site motorsponsor.pt e tem o custo 
de 125,00€. 
3.2 - O Organizador reserva o direito de aceitar ou recusar inscrições sem justificação 
declarada. 
3.3 - Os participantes têm de ter idade igual ou superior a 18 anos e carta de condução. 
3.4 - Os participantes com menos de 18 anos e mais de 16 anos têm de ter participado 
em campeonatos/troféus de karting sobre a égide da FPAK. 
3.5 - Não será aceite a inscrição de um participante que já tenha realizado pelo menos 
uma corrida do Troféu C1, ou qualquer outro campeonato/troféu de competição 
automóvel. 
3.6 - A C1 ACADEMY está limitada a 90 participantes. 
3.7 - Ao inscreverem-se, os participantes podem escolher o grupo e horário sendo que 
estarão sempre sujeitos à existência de vagas. 
3.8 - A inscrição só se encontra confirmada quando a mesma for comunicada via e-mail 
por parte da organização. 
 
Artigo 4 - EQUIPAMENTO 
4.1 - Durante o decorrer do evento, é obrigatória a utilização, pelos participantes, de 
capacete (fornecido pela organização) e aconselhado o uso de luvas, roupa confortável 
e calçado apropriado.  
Caso o participante tenha equipamento próprio, é permitido e fortemente aconselhado 
a usá-lo. 
 



Artigo 5 - FÓRMULA DO EVENTO 
5.1 - GRUPOS E HORÁRIO 
5.1.1 - Os participantes serão divididos entre 9 grupos, cada um com o seu horário já 
estabelecido: 

Grupo Check-in Pista Pax/grupo 
1 08:00 08:30 8 
2 09:00 09:30 12 
3 09:45 10:15 8 
4 10:45 11:15 12 
5 11:30 12:00 8 
6 12:30 13:00 12 
7 13:15 13:45 8 
8 14:15 14:45 12 
9 16:00 16:30 8 

 
5.2 - BRIEFING 
5.2.1 - Antes de entrarem para a pista, todos os participantes terão um briefing que 
consiste em formação específica para poderem andar em pista assim como para outros 
aspetos mais técnicos do automobilismo. Não conta para avaliação. 
 
5.3 - PISTA 
5.3.1 - Cada participante irá realizar 4 voltas (3 passagens na linha de meta) ao Circuito. 
5.3.2 - Todos os participantes irão ser acompanhados dentro de pista por um monitor 
especializado. 
5.3.3 - A ordem de saída para a pista de cada concorrente será sorteada no briefing de 
cada grupo. 
5.3.4 - Caso o monitor observe que a volta cronometrada do participante foi prejudicada 
por terceiros, o mesmo poderá avisar o participante para repetir essa volta. 
 
5.4 - AVALIAÇÃO 
5.4.1 - Serão cronometradas 2 voltas lançadas, sendo que para efeitos de classificação 
conta a rapidez e consistência. 
5.4.2 - Será considerado como o mais rápido, aquele que tiver a menor diferença de 
tempo entre as suas duas voltas lançadas e que o seu tempo esteja também abaixo da 
média do dia. Em caso de empate, o fator de desempate será sempre o melhor tempo 
realizado.  
5.4.3 - Exemplo de classificação: 
 

Posição Participante Média do dia Volta 1 Volta 2 Proximidade 
Volta 1 

Proximidade 
Volta 2 

Proximidade 
entre Voltas 

Soma 
Proximidades 

1º Participante 1 00:01:55,072 00:01:50,009 00:01:50,146 -00:00:05,063 -00:00:04,926 00:00:00,137 -00:00:09,852 

2º Participante 2 00:01:55,072 00:01:51,800 00:01:51,406 -00:00:03,272 -00:00:03,666 00:00:00,394 -00:00:06,544 

3º Participante 3 00:01:55,072 00:01:53,370 00:01:54,217 -00:00:01,702 -00:00:00,855 00:00:00,847 -00:00:01,710 

4º Participante 4 00:01:55,072 00:01:54,402 00:01:57,111 -00:00:00,670 00:00:02,039 00:00:02,709 00:00:04,078 

5º Participante 5 00:01:55,072 00:01:57,400 00:02:10,855 00:00:02,328 00:00:15,783 00:00:13,455 00:00:31,567 

 
 



Artigo 6 – PRÉMIO 
6.1 – São considerados vencedores os dois participantes que ocupem os dois primeiros 
lugares da tabela final (1º e 2º) 
6.2 – Os dois vencedores da C1 ACADEMY têm como prémio a participação numa 
corrida, no mesmo carro, no Troféu C1 (Mini-Endurance: 2 x 50 minutos) com TUDO 
INCLUÍDO. 
6.3 - O prémio inclui: despesas inerentes à participação na corrida, licença desportiva e 
equipamento (fato, capacete, sistema hans, botas, luvas e roupa interior).  
6.4 - Não está contemplado: despesas pessoais, como alojamento/estadias e danos 
causados no carro por má utilização. 
 
Artigo 7 - DISCIPLINA 
7.1 - Durante todas as atividades, os participantes são obrigados a cumprir com as regras 
correndo o risco de ser penalizados ou excluídos em caso de não cooperação; 
 
Artigo 8 - RESPONSABILIDADE 
8.1 - Todos os participantes terão que assinar um termo de responsabilidade à entrada 
para o Briefing. 
 
Artigo 9 - POLÍTICA DE REEMBOLSO 
9.1 - Serão aceites devoluções de inscrições até 10 dias antes do evento com a 
organização a devolver o montante total da inscrição menos 5% devido a custos 
administrativos. Após essa data não será feito qualquer tipo de devolução. Só serão 
permitidas trocas de inscrições para outra pessoa, sempre sujeitas a aprovação da 
organização. 
 


