
 

 

 
Caros Pilotos e Equipas, 
 
É com enorme prazer que enviamos todas as informações relativas à 1ª edição dos 500 
Km do Estoril organizada pela CRM Motorsport e o Motor Clube do Estoril, prova que 
terá lugar esta semana, no Domingo de 15 de Dezembro, no Circuito do Estoril. 
 
Juntamente com este documento devem por favor consultar o mapa de paddock, 
horário, tabela de preços “equipa”, tabela de preços “público” e regulamento 
desportivo publicados em www.crm-motorsport.com/500-km-estoril 
_____________________ 
 
1. ENTRADA NO CIRCUITO  
A partir das 13h15 no Sábado, 14 de Dezembro, e a partir das 07h00 de Domingo, 15 de 
Dezembro.  
 
Ao longo do dia do evento, os pilotos e convidados devem estacionar as suas viaturas 
no parque “P1”, localizado no paddock e delimitado conforme mapa de paddock em 
anexo. As equipas estacionarão no parque “ASSISTÊNCIA”, que também se encontra no 
paddock, imediatamente atrás das boxes. 
 
Já o público estacionará as suas viaturas no parque “P2”. 
 
2. VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
No Sábado, das 15h00 às 18h00, para todas as classes. No Domingo, 15 de Dezembro, 
entre as 07h00 e as 07h30. As verificações administrativas serão feitas na loja do Motor 
Clube do Estoril (MCE), por baixo da Bancada A do Circuito do Estoril.   
 
As pulseiras e passes de acesso ao paddock serão entregues nesse momento e são a 
única forma de aceder ao circuito. 
 
Cada equipa de 2 pilotos irá receber 6 pulseiras “PITLANE”, 2 pulseiras “PILOTO”, 20 
pulseiras “PADDOCK”, 1 passe para o “Parque Assistência” e 5 passes para o “Parque 
P1”.  
 
Equipas de 3 pilotos irão receber 6 pulseiras “PITLANE”, 3 pulseiras “PILOTO”, 20 
pulseiras “PADDOCK”, 1 passe para o “Parque Assistência” e 6 passes para o “Parque 
P1”.  
 



 

 

Equipas de 4 pilotos irão receber 6 pulseiras “PITLANE”, 4 pulseiras “PILOTO”, 20 
pulseiras “PADDOCK”, 1 passe para o “Parque Assistência” e 7 passes para o “Parque 
P1”.  
 
Equipas de 5 pilotos irão receber 6 pulseiras “PITLANE”, 5 pulseiras “PILOTO”, 20 
pulseiras “PADDOCK”, 1 passe para o “Parque Assistência” e 8 passes para o “Parque 
P1”.  
 
Equipas de 6 pilotos irão receber 6 pulseiras “PITLANE”, 6 pulseiras “PILOTO”, 20 
pulseiras “PADDOCK”, 1 passe para o “Parque Assistência” e 9 passes para o “Parque 
P1”.  
 
3. VERIFICAÇÕES TÉCNICAS 
No Sábado, das 15h00 às 18h00, para todas as classes, nas boxes técnicas. No Domingo, 
15 de Dezembro, entre as 07h00 e as 07h30, nas boxes técnicas. 
 
4. COMPRA DE TREINOS PRIVADOS 
Com a Lisa Marçal (+351914777949), através do endereço geral@crm-motorsport.com 
ou na loja do Motor Clube do Estoril, a partir das 12h30 de Sábado, 14 de Novembro. Os 
treinos terão lugar no Sábado, 14 de Novembro, entre as 14h00 e as 17h00. 
 
5. BRIEFINGS 
No Sábado, das 18h30 às 19h00, para todas as classes. No Domingo, 15 de Dezembro, 
entre as 08h00 e as 08h30, para todas as classes. Local: Media Center. 
 
6. LIVE-TIMING E LIVE-STREAMING 
Link Live-Timing: https://livetiming.alkamelsystems.com 
Resultados: http://circuitoestoril.alkamelsystems.com 
Live-Streaming: http://videos.sapo.pt/AWdpwfeD2k1VZTOLyN1s 
 
7. REABASTECIMENTOS 
Consultar art. 10º do “Regulamento Desportivo 500 Km Estoril”.  
Link:  
https://8eb793f0-2564-4960-8afa-
9771071d5fb6.filesusr.com/ugd/bc837e_c1b971f78f0f4be895d6b72662404bca.pdf 
 
9. MORADA CIRCUITO DO ESTORIL + COORDENADAS + LINK GOOGLE MAPS 
MORADA: Av. Alfredo César Torres, 2646-901 Alcabideche 
GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/fg1zajRccQA8Zzy1A 
____________ 
 


