
 

 

Informação 1 / 2022 

REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA 

Caro concorrente 

Devido a questões ambientais e às imposições que estão a ser efetuadas pelos proprietários 
dos diferentes circuitos onde vamos estar presentes somos forçados a implementar para 2022 
determinadas regras no regulamento técnico da GT3 Cup afim de que não nos venham 
chamar a atenção à posterior que estamos a incorrer em incumprimento da legislação 
Ambiental. 

Pelos motivos anteriormente descritos e para que não nos venham acusar que andamos fora 
da Lei vai ser obrigatório o seguinte: 

1 – A utilização de catalisadores em todas as viaturas participantes. 

1.1 – Após negociação com alguns fornecedores de catalisadores + / - idênticos aos da 
Porsche (originais) chegamos a uma conclusão tendo em conta o preço / qualidade os 
referido catalisadores têm de ser adquiridos exclusivamente à empresa:  

“Interescape”  

localizada na: Rua do Caminho Real, 96  

4485-062 Fajozes – VILA DO CONDE 

1.2 – O valor acordado para o fornecimento e montagem de cada catalisador no escape é de: 

– 450,00 € por cada catalisador o que corresponde a um gasto de 900,00 € (dado serem 
dois catalisadores) no total mais IVA. 

1.2.1 – Quando da aquisição todos os concorrentes têm, de solicitar à P21 Motorsport uma 
credencial para que possam ter acesso aos ditos catalisadores. 

a) Todos os concorrentes são obrigados a enviar para a morada do fornecedor os 
escapes completos que têm montado na sua viatura devidamente identificados para 
que não hajam trocas na altura do fornecimento e montagem. 

Ao utilizarem o Catalisador também conseguem que o nível de ruído passe a estar 
dentro das atuais leis de ruído impostas pelas autoridades Nacionais bem como 
Espanholas. 

2 – A ”Interescape” está disponível para fornecer escapes completos aos concorrentes no 

caso destes virem a necessitar de algum devido a terem danificado o(s) que têm 

montado(s) na sua viatura. 

Neste caso o valor de cada escape é de 1.500,00 € + IVA 

Ficamos a aguardar desde já que nos enviem com urgência os vossos pedidos para que 
possamos posteriormente informar-vos de como vai ser o procedimento do fornecimento e 
respetiva data 

 

Alcabideche, 04 de Maço de 2022 

A comissão Organizadora 


