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PROVA / EVENTO ELMS 4Hours Of Portimão Trophy GT 3 Ibérica
Antes da realização do briefing da última prova/evento da GT 3 Cup foi explicado e colocado
a todos os concorrentes e responsáveis pelas equipas, da não realização da prova/evento
que deveria ter lugar no Circuito de Jarama em 22 e 23 de Outubro do ano corrente e que
após, várias tentativas, havia uma solução de a mesma se disputar em 8 e 9 de Outubro
no Circuito de Navarra.
A sensação com que o promotor ficou após a publicação do comunicado 6 de 10 do
corrente, foi de que vários concorrentes e equipas informaram quase de imediato de que a
data proposta era impraticável pois alguns já tinham compromissos que não podiam ser
alterados e outros estavam comprometidos com outros concorrentes pois na mesma data
realizam-se várias provas/eventos no território nacional o que tornava inviável a sua
participação pela parte logística.
Foi, entretanto, colocado a todos a escolha de uma outra data alternativa que é a data de
14 e 15 de Outubro quando da realização das ELMS 4Hours Of Portimão. Após uma
conferência aos resultados da escolha, verificou-se que a maioria dos concorrentes que
disputam a GT3 Cup no corrente ano, optam por participar na prova/evento de 14 e 15 de
Outubro em Portimão em detrimento da data anterior proposta 8 e 9 de Outubro no Circuito
de Navarra.
Pelos motivos antes explicados e de acordo com a vossa votação, a Comissão
Organizadora da GT3 Cup optou pela prova/evento de 14 e 15 de Outubro quando da
realização das ELMS 4Hours Of Portimão a qual se passa a denominar de” ELMS 4Hours
of Portimão Trophy GT 3 Ibérica”.
Esta prova/evento conta para o “Trophy GT 3 Ibérica”
Cumpre-nos relembrar de que as condições iniciais referentes a esta prova/evento
continuam válidas no que diz respeito às pontuações que vierem a ser obtidas por qualquer
dos condutores para a GT3 Cup
A Comissão Organizadora

Comunicado 7 – Circuito de Portimão_14 e 15 de Outubro.2022

1

