De 24 a 27 de novembro de 2016
INFO I
Cerimónia de Partida e outras novidades em Fronteira
Ainda antes de iniciarmos a apresentação e o resumo do que será a 19ª edição da prova, é com satisfação que
apresentamos o nosso mais recente parceiro e que estará ligado a este evento ao mais alto nível. Trata-se da
empresa “AFN 4x4 accessories”, que assim dará o nome ao evento.

AFN 24 Horas TT - Vila de Fronteira 2016
Para além da AFN 4x4 accessories, conseguimos também uma nova parceria com uma empresa de combustível,
Rede Energia, que irá criar condições mais vantajosas para os participantes na prova.
No dia 24 de novembro, quinta-feira, a partir das 21h30, será realizada uma Cerimónia de Partida nas ruas da
Vila Alentejana. Trata-se de uma boa forma, em nosso entender, de apresentar as equipas que habitualmente
visitam Fronteira aos habitantes locais e a outros intervenientes.
O ACP e a Câmara Municipal apostam em proporcionar a todos uma festa à volta do evento principal que
acompanhará com certeza a grandeza do mesmo.
Entre outros, serão realizadas sessões de autógrafos no espaço envolvente ao Museu de Interpretação da
Batalha dos Atoleiros, para além da possibilidade do público poder ver de perto as viaturas de prova que
estarão em Parque Fechado nos Jardins do Museu.
Outras iniciativas serão anunciadas mais tarde.
No dia 25, sexta-feira, os treinos cronometrados serão realizados no formato tipo prólogo, ou seja, os
concorrentes realizam uma única volta (volta cronometrada) ao circuito com partidas um a um a cada minuto.
Mantem-se os tradicionais treinos livres nos horários definidos no programa da prova.
Para minimizar injustiças na ordem de partida, será produzida uma lista de partida que colocará por ordem as
viaturas conforme os grupos que representam, sendo em princípio os T1 e Promo E em primeiro lugar, seguido
dos T2, T3 e restantes promoções, C, D, A e B.
Desta forma quem desejar solicitar um número especial, pode fazê-lo sem que por isso sofra qualquer
penalização na partida para a Volta Cronometrada.
Por fim e por questões de segurança, iremos colocar em cada viatura um equipamento de localização GPS/GSM,
que identifica e localiza em permanência as viaturas no circuito, tornando assim mais rápido qualquer
intervenção por parte da organização em caso de acidente ou paragem. Outra das possibilidades é o controlo
de velocidade, sobretudo nas boxes e nas ultrapassagens entre bandeiras amarelas.
Por outro lado, este equipamento permite também às equipas, através de um computador, com internet,
seguirem os pilotos e desta forma saberem sempre a sua localização. Acreditamos ser uma mais-valia para a
segurança da prova e consequentemente para um controlo mais eficaz das equipas.
Esperamos poder contar com a presença das habituais inúmeras equipas estrangeiras e portuguesas. As
limitações em termo de espaço mantem-se, o que condiciona as inscrições ao número máximo de 90 inscritos.

Datas
Dia 5 de setembro
Dia 4 de novembro
Dia 11 de novembro
Dia 17 de novembro
Dia 24 de novembro

Dia 25 de novembro
Dia 26 de novembro
Dia 27 de novembro

Programa da Prova (resumo) – AFN 24 Horas TT - Vila de Fronteira 2016
Horários
Abertura das inscrições
09h30
Encerramento das inscrições a preço reduzido
17h00
Encerramento das inscrições
17h00
Publicação da lista de inscritos e plano de boxes
17h00
Verificações Administrativas e Técnicas
10h00/18h00
Briefing
19h30
Cerimónia de Partida
21h30/23h00
Treinos Livre
09h30/12h15 -17h15/18h30
Treinos Cronometrados
15h00/17h00
Inicio da AFN 24 Horas TT Vila de Fronteira
14h00
Final da AFN 24 Horas TT Vila de Fronteira
14h00
Entrega de Prémios

15h00

AFN 3 Horas TT UTV / Buggy – Vila de Fronteira 25 e 26 de Novembro
A 5ª edição das 3 horas TT Vila de Fronteira para UTV-Buggy repete o figurino das edições anteriores, com a
possibilidade de participação de 1, 2 ou 3 pilotos.
Disponibilizamos um espaço para a assistência de 4 m de largura (frente) por 5 m de profundidade. Haverá
eletricidade nas imediações das boxes.
Será publicado um regulamento específico para esta prova na página das 24 horas e o regulamento técnico que
gere esta disciplina está disponível na página da FMP.
As inscrições estão limitadas a 30 inscritos (espaços de boxes), a não ser que mais do que um concorrente
ocupe o espaço destinado a apenas um concorrente.
Os interessados em participar na Cerimónia de Partida das 24horas, no dia 24, deverão informar a organização
desse interesse, para podermos de alguma forma enquadrar a participação. Não a tornamos obrigatória para
evitar um acréscimo de custos, porque nesse caso obrigaria a uma verificação ainda no dia 24, aliás, o que
obrigatoriamente terá que acontecer aos interessados em participar na Cerimónia de Partida.
Programa da Prova (resumo) – AFN 3 Horas TT UTV / Buggy - Vila de Fronteira 2016
Datas
Horários
Dia 5 de setembro
Abertura das inscrições
09h30
Dia 4 de novembro
Encerramento das inscrições a preço reduzido
17h00
Dia 11 de novembro
Encerramento das inscrições
17h00
Dia 17 de novembro
Publicação da lista de inscritos
17h00
Verificações Administrativas e Técnicas
08h30/09h30
Dia 25 de novembro
Briefing
10h00
Treinos Livres e Cronometrados
12h30/14h00
Inicio da AFN 3H TT UTV-Buggy - Vila de Fronteira
08h00
Dia 26 de novembro
Final da AFN 3H TT UTV-Buggy - Vila de Fronteira
11h00
Entrega de Prémios

11h30

Inscrições a preço reduzido: de 5 de setembro a 4 de novembro
Inscrições
Grupos

Valores

Grupo T1, T2 e T3
Promoção C, D e E
Promoção A e B

3 ou 4 pilotos
3100€
3100€
2050€

UTV/Buggy
Inclui:







5 pilotos
3750€
3750€
2700€
400 €

Seguro de responsabilidade civil
Boxe (3,75 m largura x 4 m profundidade)
Água nas traseiras das Boxes (exceto UTV-Buggy)
Eletricidade na Boxe
Transponder (equipamento de cronometragem)
Equipamento de segurança GPS/GSM

As inscrições recebidas entre 5 e 11 de novembro sofrem um agravamento de 100%
Nota: Os sócios ACP beneficiam de um desconto de 90€ na inscrição Auto (válido um desconto por equipa).

Patrocinadores e Apoios
Para além da AFN 4x4 accessories e a Câmara Municipal de Fronteira, contamos ainda com os apoios da Hertz,
Rede Energia (abastecimento de combustível), Rádio Portalegre (104.5), Fonte Viva e Ibermedia.

Esta e outras informações estão disponíveis em:
www.24horastt.com
www.facebook.com/pages/24-Horas-TT-Vila-de-Fronteira
https://twitter.com/24horasTT

