
RALICROSS PAREDES – BALTAR   I   KARTÓDOMO BALTAR   I    13 E 14

PAGAMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

Taxas de inscrição 

 

Pagamento 

Publicidade Obrigatória 

 

Parque Assistência / Paddock / Parque Viaturas
 

O Clube Organizador irá entregar no ato das Verificações Administrativas, 

viaturas de assistência, e um passe de cor Azul por piloto

Haverá parque de estacionamento para as

Os carros que vierem com reboque, tem que o deixar obrigatoriamente no parque que está reservado para 

mesmos, sob indicações do responsável do Paddock

Paddock/Assistencia, ou que não esteja estacionada no respetivo lugar que lhe compete, o clube organizador 

reserva-se no direito de o mandar rebocar, sem se responsabilizar dos danos pelo mesmo.

 

Contatos Organizador 

 

 

Categoria 

Iniciados de Ralicross 

Super Nacional 2 RM 

Super 1600/Super Nac. A 1.6  

Super Cars/ DIV1 e DIV2  

Kartcross 

Super Buggy/SSV 

Transferência Bancária Por numerário, cheque ou

http://www.clubettparedes.com 

1 BISQUIDOCE (N.ºs Porta) 

2 FAIXA PARA BRISAS     

1.1 Clube Clube Trilhos do N

1.2 Morada Rua Serpa Pinto, 111

1.3 Telemóvel 966 501 745 – 

1.4 E-mail clubetrilhosdonorte@gmail.com
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PAGAMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Parque Assistência / Paddock / Parque Viaturas 

O Clube Organizador irá entregar no ato das Verificações Administrativas, um passe de cor vermelha para as 

passe de cor Azul por piloto, obrigatoriamente fixo no vidro frontal

Haverá parque de estacionamento para as viaturas particulares (passe de cor vermelha) na pista de karting.

Os carros que vierem com reboque, tem que o deixar obrigatoriamente no parque que está reservado para 

, sob indicações do responsável do Paddock. Qualquer viatura que não esteja i

, ou que não esteja estacionada no respetivo lugar que lhe compete, o clube organizador 

se no direito de o mandar rebocar, sem se responsabilizar dos danos pelo mesmo.

Com Publicidade Obrigatória  

Taxa de Inscrição  Seguro 

57 € 33 € 

87 € 33 € 

87 € 33 € 

87 € 33 € 

57 € 33 € 

57 € 33 € 

Transferência Bancária Por numerário, cheque ou IBAN – PT50.0045.1405.4026 9548 

Clubetrilhosdonortemail.com 

Clube Trilhos do Norte 

Rua Serpa Pinto, 111-6º E - Paredes 

 Antero Bessa 919 666 501 – Vítor Martins

clubetrilhosdonorte@gmail.com  

BALTAR   I   KARTÓDOMO BALTAR   I    13 E 14 JULHO 

 

passe de cor vermelha para as 

brigatoriamente fixo no vidro frontal e visível. 

viaturas particulares (passe de cor vermelha) na pista de karting. 

Os carros que vierem com reboque, tem que o deixar obrigatoriamente no parque que está reservado para os 

Qualquer viatura que não esteja identificada no 

, ou que não esteja estacionada no respetivo lugar que lhe compete, o clube organizador 

se no direito de o mandar rebocar, sem se responsabilizar dos danos pelo mesmo. 

 

Total 

90 € 

120 € 

120 € 

120 € 

90 € 

90 € 

4026 9548 3385 0 

Vítor Martins 


