
1 ADRENALINÓPASSEIO
Cada inscrição inclui: 1 piloto; 1 acompanhante; 1 carro

TERMO DE RESPONSABILIDADE E SEGURO

REGRAS DE SEGURANÇA

REGULAMENTO

TRACK DAY CLASSIC EXPERIENCE CPAATRACK DAY CLASSIC EXPERIENCE CPAA

É obrigatório o uso de capacete (condutor e passageiro), bem como do cinto de segurança, em todas 
as categorias;

É obrigatório colar o autocolante de acesso à pista, fornecido pela organização, no canto superior 
esquerdo do vidro pára-brisas;

É obrigatória a utilização da pulseira de piloto e co-piloto;

É proibido discutir travagens, ultrapassar em curva e dificultar a ultrapassagem dos concorrentes 
mais  rápidos;

É proibido fazer drift, excepto condutores devidamente autorizados pela organização;

É proibido sair das boxes de marcha-atrás;

É proibido parar no corredor de circulação do pit-lane para troca de condutor ou acompanhante;

A circulação de qualquer veículo no paddock é feita com a máxima segurança e dentro dos limites de 
velocidade definidos;

Será apresentada uma bandeira preta a quem violar as regras acima descritas ou demonstrar um 
comportamento perigoso para a segurança do evento, sendo imediatamente excluído do evento; 

Todos participantes do Estoril Experience Day assinam um termo de responsabilidade em que 
assumem que todos os riscos - materiais e pessoais - são seus, não imputando à organização do 
evento qualquer responsabilidade nesta matéria. Assim, os danos que o participante causar são da 
sua responsabilidade e do veículo por si conduzido.

Para que os participantes inscritos possam retirar o melhor partido dos track-days do Estoril 
Experience Day, é essencial que cumpram o código de conduta abaixo descrito, bem como o 
regulamento e regras de segurança.

Além de poder influenciar o tempo de cada sessão de forma irrecuperável, o incumprimento do 
parágrafo anterior poderá determinar a exclusão definitiva dos track-days do Estoril Experience Day.



SIGNIFICADO DAS BANDEIRAS

Obrigatório
Capacete

Obrigatório
Cinto de Segurança

Limite de 2 
 Pessoas por Carro

Obrigatório
Gancho de Reboque

Velocidade Máxima No Paddock: 15 km/h;

Velocidade Máxima No Pit Lane: 60 km/h;

Respeito Pelas Bandeiras e Pelos Participantes.

NOTA: a manobra de ultrapassagem deverá ser feita em segurança e mediante o seguinte critério: o 
concorrente mais lento nunca se desvia da trajetória ideal, devendo o concorrente mais rápido olhar 
para os retrovisores antes de sair da linha de trajetória ideal para confirmar que não vem alguém mais 
rápido a ultrapassá-lo.

XADREZ
Fim de sessão;

RISCAS AMARELAS e ENCARNADAS
Zona de perigo. Pista suja ou com baixa aderência. Poderá verificar-se a presença de óleo ou outros 
elementos perigosos; 

VERDE
Poderá ser usada para marcar o fim de bandeiras amarelas ou dar início a uma sessão; 

PRETA
Exclusão do evento. Deverá dirigir-se para o pit-lane;

ENCARNADA
Por motivos de segurança, todos os condutores deverão dirigir-se de imediato para o pit-lane;

AZUL
Tem um concorrente mais rápido a aproximar-se. Deverá facilitar a ultrapassagem;

AMARELA 

PRETA COM DISCO LARANJA
Deverá dirigir-se de imediato para o pit-lane. O veículo apresenta algum tipo de problema ou 
avaria mecânica. Carece de intervenção imediata; 

PRETA E BRANCA
Advertência antes de bandeira preta.

Zona de perigo. Poderá estar um carro imobilizado por motivo de avaria ou acidente. O condutor deverá 
reduzir a marcha de forma moderada e só poderá voltar à marcha normal após o fim desta sinalização;




