
 

  
 

 

CIRCUITO DE JEREZ - GT 3 CUP 

17 e 18 Setembro 2022 
 

Informação 2 – Circuito de Jerez - GT 3 CUP                   1 

 

   

Data 09.09.2022 Hora 11:00 Documento 02 

Assunto: Informação 2 

De: Comissão Organizadora GT3 Cup 

Para: Todos os concorrentes / Equipas Nº de Páginas 2 

Abastecimento de Gasolina 

Como é do vosso conhecimento a Comissão Organizadora da GT 3 Cup conseguiu para a 

época de 2022 fechar um acordo de fornecimento com a gasolineira Repsol 

Para dar cumprimento ao descrito no Art. 12.3 do Regulamento Técnico da GT3 Cup todos os 

concorrentes são obrigados a efetuar o abastecimento de gasolina na bomba da Estação de 

serviço da Repsol localizada a 5 minutos do Circuito (CL BARRIO CAULINA - (CRTA 

ACCESO N-4) D, 11591 Jerez de la Frontera). 

ACESSO BOMBA DE GASOLINA DA REPSOL 
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Para poderem abastecer os concorrentes que participaram na última prova/evento da GT3 

Cup que se realizou em Portimão no passado dia 8 e 9 de Julho do ano corrente já possuem 

um cartão frota que lhes foi entregue nessa data pelo que basta apresentar na estação de 

serviço o dito cartão para que possam efetuar o seu abastecimento sem terem de efetuar na 

altura do abastecimento qualquer tipo de pagamento. 

Os concorrentes que vão participar pela primeira vez na GT 3 Cup na Quinta-feira dia 15 do 

corrente entre as 10:00 e as 18:00 horas devem dirigir-se ao Camião da P21 para levantar um 

cartão que lhes dará acesso ao levantamento da Gasolina que necessitem sem terem de 

efetuar na altura do abastecimento qualquer tipo de pagamento. 

Após o final da prova/evento a empresa ORBITAL IGNITION LDA faturará a 

cada concorrente o valor referente à gasolina adquirida através do dito cartão 

sendo que o respetivo pagamento tem de ser efetuado através de transferência 

bancária para o IBAN PT50 0018 0003 55904460020 34 até 8 dias após a data 

da fatura 
 

 

 
 


