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Pilot DS3 "SCX"

JCunha, Segunda 15 Janeiro 2018 - 10:59:23

Facebook Regulamento : Não têm basta trazer boa disposição para garantir boa diversão...
confirmação do Campeonato até dia:18/01/18

50%

Atenção a

18Rodas ou 100% 36Rodas DS3@slotarrabida.pt

Vamos andar 30 minutos em cada calha prova a prova pela ordem das cores até se fazer 6 calhas que dá o total de 6 Provas.
carros Citroen DS3 "SCX" são da organização e punhos...

Os

No final do Campeonato (6provas) serão entregues aos respectivos

vencedores 1º Vencedor recebe o carro nº1 o 2º Vencedor recebe o carro nº2 até ao nº6º...o 7º Carro suplente será
sorteado pelos restantes pilotos.. No dia 6 Julho de 2018 vamos fazer 3 Horas com os mesmos carros mas já preparados pelas
respectivas Equipas, o 1º até ao 6º serão os cabeças de Equipa os outros 2 ou 3,4 elementos serão sorteados onde vão
correr.... se houver o número suficente de pilotos se fará 7ª Equipa (negra).

Os carros para a resistência podem por no eixo

traseiro completo com material de aperto e calibrado e afinação ao vosso gosto....mas atenção os motores estão marcados
com o número do carro e os motores são entregues a Organização no final da última prova 6ª.

Será entregue no dia 6

Julho 2018 às 20:40 ou seja 20 minutos antes da prova de resistência e aos 10 minutos do inicio os carros tem que estar na pista
e na calha onde vai iniciar a prova ( terão 5 minutos para rodar e afinação , será considerado parque fechado) Inicio de prova
às 21:00.

Caso de dúvidas não hesite em perguntar....

Limitado em nº18. Máx.24

Pré-Inscrição enviar email para :

DS3@slotarrabida.pt 1=A.Pereira2=E.Santos3=P.Silva4=C.Matos5=V.Mota6=F.Vilela7=M.Silvestre8=C.Fidalgo9=B.Gustavo
10=P.Ventura11=J.Garcia12=A.Garcia13=Maurício 14=A.Figueiras15=P.Vieira16=J.Nobre17=L.Garrett18=R.Oliveira19=J.Tavares
20=I.Tavares
21=J.Fernandes
22=A.Martins
23=S.Pedro
24=S.Mateus
Suplente caso algum desista.
1=João Serrano 2=Samuel Moreia3=Luis Lança
M/CumprimentosJ.Cunha

A pontuação conta todas as provas.

Obrigado pelas pré-Inscrições.

