
CAMPEONATO DOS AÇORES DE RALIS (CRA) 
CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS DOS AÇORES (CRRA) 

RALI LAGOA 2010 
 

Dos calendários dos dois Campeonatos da Região Autónoma dos Açores (em 
título), consta a prova Rali Lagoa 2010, com data prevista de realização em 9 e 
10 de Outubro próximo. 
 
Por comunicação recebida do Clube Organizador – Grupo Desportivo 
Comercial – a falta de garantia de apoio do principal patrocinador da prova, 
coloca no momento em risco a sua efectiva realização. Pelo que o GDC 
solicitou para já o seu adiamento, na tentativa de poder ainda vir a encontrar 
alternativas de apoio financeiro que possam vir a garantir a realização da prova 
em 2010, como Rali do GDC. 
 
Contudo, e não existindo de momento garantias reais dessa efectiva 
realização, mesmo que em data posterior à anteriormente prevista, face ao 
normativo contemplado no Regulamento do Campeonato dos Açores de Ralis, 
a Direcção da FPAK decidiu, com carácter de excepção, autorizar que em 
relação ao Art. 3.6 do mesmo Regulamento, que define: 
3.6 – No acto da sua inscrição no CRA 2010, o Concorrente ou Condutor deverá designar no “Anexo ao 
Boletim de Inscrição no CRA 2010”, quais as seis (das sete que integram o CRA 2010) provas em que 
pretende pontuar. Provas essas que serão as únicas em que poderá obter as pontuações definidas no 
presente regulamento. 

Terá contudo a possibilidade de a qualquer momento, mas como limite até à data de publicação da lista de 
inscritos da 4ª (quarta) prova do CRA 2010, solicitar por escrito à FPAK, a substituição de uma das seis provas 
que designou previamente e que ainda não se tenha realizado, por uma outra que não haja designado e que 
não se tenha igualmente ainda realizado. 

 
seja alterado o texto do seu segundo parágrafo, que passará a ter a seguinte 
nova redacção: 
Terá contudo a possibilidade de a qualquer momento, mas como limite até à data de 
publicação da lista de inscritos da 6ª (sexta) prova do CRA 2010, solicitar por escrito à 
FPAK, a substituição de uma das seis provas que designou previamente e que ainda não se 
tenha realizado, por uma outra que não haja designado e que não se tenha igualmente ainda 
realizado. 
 
sendo contudo tal possibilidade apenas aplicável aos 5 (cinco) Concorrentes ao 
CRA 2010, que designaram previamente como prova pontuável o Rali Lagoa 
2010 e não designaram como prova pontuável o Rali Ilha Lilás. 
 
 



 

Mais decidiu a Direcção da FPAK que, caso não se venha eventualmente a 
confirmar a efectiva realização da 7ª prova do CAR (e 6ª do CRRA 2010), 
serão consideradas para a definição das classificações finais de cada um 
desses Campeonatos, as seguintes alterações: 
 
Campeonato dos Açores de Ralis 2010 – (CRA) 
 

Classificação Geral (Absoluta): para efeitos de classificação final destes Campeonatos 
serão considerados no final do CRA 2010 em relação a cada Condutor / 2º Condutor, 
apenas os 5 (cinco) melhores resultados obtidos, independentemente do número total de 
provas em que hajam participado (5 ou 6); 
Classificação aos Grupos: para efeitos de classificação final destes Campeonatos será 
considerado no final do CRA 2010 em relação a cada Condutor / 2º Condutor, apenas um 
máximo de 5 (cinco) pontuações efectivas, eliminando-se, portanto, a (s) pior (es) 
pontuação (ões) obtida (s), no caso de se registarem 6 ou 7 pontuações válidas. 
 

Campeonato Regional de Ralis dos Açores (VSH) 2010 – (CRRA) 
 

Para a pontuação final, e atendendo à dispersão geográfica da Região Autónoma dos 
Açores, serão, por excepção, considerados apenas os TRÊS melhores resultados obtidos 
por cada Condutor/Navegador nas CINCO diferentes provas integrantes do CRRA 2010. 
 
Como é óbvio, e caso a prova ora adiada se vier efectivamente a realizar em 
2010, o Regulamento de ambos os Campeonatos (CRA e CRRA) manter-se-á 
sem quaisquer alterações, com excepção do disposto no Art. 3.6 (segundo 
parágrafo) do Regulamento do CRA, cuja alteração entra de imediato em vigor. 
 
 
 
Comunicado 045/2010-FPAK 
LISBOA, 10 de Setembro de 2010 
 
 
 
 


