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Assunto:  Aditamento 1  

De:  Comissão Organizadora GT3 CUP 

Para: Todos os concorrentes / Equipas do GT 3 Cup Nº de Páginas 1 
 

Hankook 24 H Portimão - GT 3 CUP 

8 e 9 de Julho de 2022 
 

Aprovado em 27/06/2022 
 

Ao abrigo do Art. 3.6.1.1 das PGAK, por derrogação da FPAK do dia 27 do corrente o regulamento 
desportivo da GT3 Cup sofre as seguintes alterações 

Somente para esta prova/evento os Art. 26 e 30 do Regulamento Desportivo da GT 3 Cup sofre 
a seguinte alteração: 

26.2 – TREINOS CRONOMETRADOS 

26.2.1 – Os treinos cronometrados disputar-se-ão em duas sessões. 

Cada sessão de treinos cronometrados terá uma duração de 20 (vinte minutos) minutos e são 
disputadas do seguinte modo: 

⚫ No 1º Dia é disputada a primeira sessão de treinos cronometrados 

08.07.2022 16:10 16:30 

⚫ No 2º Dia é disputada a segunda sessão de treinos cronometrados 

09.07.2022 09:40 10:00 

a) O intervalo máximo entre o final da 1ª sessão de treinos cronometrados e o início da 2ª sessão de 
treinos cronometrados não poderá ser inferior a 60 (sessenta) minutos. Não se aplica nesta prova/ 
evento 

…………….. 

c) O intervalo máximo entre o final da 2ª sessão de treinos cronometrados e o início da 1ª (primeira) 
corrida, caso esta se realize no mesmo dia, não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte minutos) 
minutos; Não se aplica nesta prova/ evento  

ART. 30 – CORRIDAS 

30.1 – As provas/eventos da “GT3 Cup”, serão obrigatoriamente disputadas em 2 (duas) corridas, com 
uma extensão de cada corrida de 60 km, sendo o número de voltas arredondado para o número inteiro 
imediatamente superior. e são disputadas do seguinte modo 

⚫ No 1º Dia é disputada a primeira corrida 

08.07.2022 19:35 20:00 

⚫ No 2º Dia é disputada a segunda corrida 

09.07.2022 12:35 13:00 

30.2 – O intervalo entre o final da primeira corrida e o início da segunda corrida, caso se realizem as 
duas no mesmo dia, é de no mínimo de 120 (cento e vinte) minutos. Não se aplica nesta prova/ 
evento 

A Comissão Organizadora 


