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2299ªª  BBAAJJAA  PPOORRTTAALLEEGGRREE  550000  
  

2222  aa  2244  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22001155  
  

 
AUTO MOTO / QUAD / UTV-BUGGY 

Taça do Mundo de Todo o Terreno FIA 
Campeonato Nacional de Todo o Terreno FPAK 

Taça Nacional de Todo o Terreno FPAK 
Desafio Total Mazda 2015 

Campeonato Nacional de Todo o Terreno FMP 
Desafio Polaris ACE 2015 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  
 
Este ano o Automóvel Club de Portugal apresenta algumas novidades no seu programa da prova. 
 
Assim, na sexta-feira (dia 23) para além da Super Especial (prólogo), que se realizará próximo de Portalegre, 
haverá ainda um troço com cerca de 85 km que utiliza no final grande parte do percurso do prólogo, terminando 
no mesmo local. A dupla passagem será, com certeza, do agrado do público e obviamente mais uma 
oportunidade de promoção para as equipas. 
 
Para além do habitual envolvimento da Câmara Municipal de Portalegre, a Câmara de Ponte de Sôr aceitou 
colaborar com o ACP de uma forma mais abrangente, ajudando a viabilizar a realização da 29ª Baja de Portalegre 
500. Este ano, haverá um Parque Fechado, no centro da cidade, no dia 23 (após prólogo e antes do 2º sector) 
como também uma partida e chegada dos sectores seletivos no dia 24.  
 
Programa (resumo): 
- De 17 de agosto a 2 de outubro: inscrições a preço reduzido; 
- Dia 9 de outubro: encerramento das inscrições; 
- Dia 22 de outubro (5ª feira): verificações administrativas e técnicas na NERPOR, reconhecimento da Super 
Especial; 
- Dia 23 de outubro (6ª feira): Super Especial, primeiro para Motos, Quads e UTV-Buggy, finalizando com os 
Automóveis.  
À tarde realiza-se o SS2 (85 km) para todos os participantes (Motos, Quads, UTV-Buggy e Auto); 
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- Dia 24 de outubro (sábado): um único sector de cerca de 350 km para as Motos, Quads e UTV-Buggy e dois 
troços (SS3 e SS4) para os automóveis, com 150 km e 200 km respetivamente, com uma paragem entre ambos 
para assistência (20 min.) e reabastecimento (20 min.), seguida de um reagrupamento (mínimo 10 min.). 
Desta forma, todos os concorrentes percorrerão cerca de 450 km de percurso cronometrado.  
 
 

AAUUTTOO    
EEvveennttoo  FFIIAA  ee  EEvveennttoo  NNaacciioonnaall  

 
Como habitualmente, existem duas possibilidades de participação na 29ª edição da Baja de Portalegre, Evento 
FIA e Evento Nacional, com classificações separadas. 
 
Evento FIA – para concorrentes que cumpram na íntegra as condições definidas nas Prescrições Gerais de Ralis 
Todo o Terreno da FIA 2015 (regulamento técnico, passaporte técnico, etc.). 
Evento Nacional – destina-se a concorrentes que não se enquadrem na regulamentação FIA, mas que cumpram 
a regulamentação da FPAK (T1, T2, T3 e T8), bem como para os concorrentes das Promoções e Taça Nacional TT. 
O regulamento que tutela o Evento Nacional é o regulamento do Evento FIA, versão Portuguesa, reforçado pelo 
Anexo V, que contém as especificidades do Evento Nacional. 
 
Os concorrentes portugueses que participem no Evento FIA e no Evento Nacional, pontuam para o Campeonato 
Nacional. 
 
No final, a FPAK retirará da classificação do Evento FIA e da classificação do Evento Nacional uma classificação 
única para o Campeonato de Portugal, à semelhança de 2014.  
 
Os concorrentes ao Evento Nacional partirão para os Sectores Seletivos após os concorrentes do Evento FIA.  
 
 

MMOOTTOO  
CCaammppeeoonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  TTooddoo  oo  TTeerrrreennoo  ee  PPrroommooççõõeess  

 
Como habitualmente disponibilizamos um vasto leque de possibilidades de participação nas inúmeras classes, 
que veiculam uma competição permanente em diversas frentes e proporcionam muitas hipóteses de ocupar um 
lugar no pódio e de colocar um ou mais troféus na estante! 
 
PROMOÇÃO BAJA 
Mantêm-se as categorias especiais, Maxi Baja (que inclui uma classe que engloba motos trail de serie com 
cilindradas entre 100 e 500 cc e homologadas para 2 passageiros e uma outra dirigida a motos trail de 
competição), Classic Baja, Honda XR e Pré-Classic (motos até 2005), Ladies Baja, Master 50 e Cinquentinha. 
De novo teremos a categoria Hobby (para pilotos sem licença desportiva nos últimos 3 anos), a categoria Open 
(para qualquer Moto, Quad ou UTV-Buggy) e finalmente os UTV do Desafio Polaris ACE. 
 
Estas categorias efetuam o prólogo e o SS2 (85 km) no dia 23 e o SS3 (150 km) no dia 24, totalizando cerca de 
235 km. 
 
MINI BAJA 
Resultado das alterações, infelizmente este ano não dispomos de espaço físico e horário que permita a 
realização da Mini Baja. Prometemos que em 2016 voltaremos para as comemorações da 30ª edição, com um 
evento digno e merecedor de toda a disponibilidade e confiança que sempre demonstraram nas 3 edições já 
realizadas.  
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Embora regressemos para o ano, não queremos deixar de agradecer a todos os pilotos e sobretudo aos pais que 
desde a primeira hora estiveram com o ACP neste projeto e ajudaram de forma impar o desenvolvimento e 
promoção da modalidade. Mais uma vez obrigado pela compreensão e até 2016 na grande festa que será 
certamente a 30ª edição da Baja Portalegre 500. 
 
Pré-Verificações Administrativas Moto 
Testado em 2013 e 2014, podemos desde já concluir que se trata de um bom processo de verificação, tendo em 
conta a adesão que tem tido. 
Este modelo consiste, basicamente, no envio, atempado, de cópias dos documentos solicitados na ficha de 
inscrição. 
Se o ACP estiver na posse de toda a documentação solicitada, procederá imediatamente a uma pré-verificação 
administrativa que eliminará uma série de procedimentos em Portalegre. Neste caso, o concorrente apenas terá 
de levantar o kit de prova (autocolantes, pulseira, documentação para as verificações técnicas, etc.) nas 
verificações administrativas.  
Mais informações serão disponibilizadas após a formalização da inscrição do concorrente. A validade de todos os 
elementos fornecidos pelo concorrente é da responsabilidade do mesmo, nomeadamente, carta de condução, 
licença desportiva, seguro da moto, documentos da moto, autorizações de federações, etc. 
 
 

SSiisstteemmaa  ddee  LLooccaalliizzaaççããoo  GGPPSS  //  GGSSMM  ppeerrmmiittee  sseegguuiirr  aa  pprroovvaa  aaoo  mmiinnuuttoo!!   
 
Teremos na página oficial da prova a possibilidade de seguir a corrida com classificações oficiosas em vários 
pontos do percurso.  
A Cronobandeira está a finalizar o programa que possibilitará esta nova função, que acreditamos ser do interesse 
de todos. 
 
 

IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  
AA  pprreeççoo  rreedduuzziiddoo  ddee  1177  ddee  aaggoossttoo  aa  22  ddee  oouuttuubbrroo  

 
Inscrições online! 
Continuamos com a possibilidade de efetuarem a inscrição online, bastando para tal preencher todos os campos 
obrigatórios do Boletim de Inscrição, que estará disponível na página oficial da prova em 
www.bajaportalegre500.com e em http://provasdesportivas.acp.pt  
 
A inscrição só será validada após o pagamento e a apresentação de toda a documentação obrigatória à 
conclusão do processo administrativo! 
 
Estamos disponíveis para o esclarecimento de todas as dúvidas, que possam surgir de forma a aligeirar o 
processo de preenchimento online. 
 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  IInnssccrriiççããoo  AAuuttoo  
 
 

GGrruuppooss  ee  CCllaasssseess  IInnssccrriiççããoo  GGPPSS--GGSSMM  SSeennttiinneell  UUnniikk  22  TToottaall  
Evento FIA T1 – T2 – T3 2100€* 100€ 100€ 2300€* 
Evento 
Nacional 

T1 – T2 – T3 1600€ 100€ 100€ 1800€ 
T8 1250€ 100€ 100€ 1450€ 

Promoções Promoção M 1000€ 100€ - 1100€ 
TNTT – Promoção Baja e TA 600€ 100€ - 700€ 

*Os patrocinadores da prova oferecem aos pilotos portugueses um desconto de 500€ no valor da inscrição. 
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Kit Sentinel Unik2 (completo) = 274€ (novo) 
Kit Sentinel Unik2 (antena e suporte) = 66€ (usado) 
Nota: inclui a taxa de seguro de responsabilidade civil. As inscrições pagas após 3 de outubro, inclusive, e até 9 de 
outubro sofrem um agravamento de 500 euros. Os sócios ACP beneficiam de um desconto de 45€, à exceção das 
classes Promoção. 
 

CCoonnddiiççõõeess  ddee  IInnssccrriiççããoo  MMoottoo  
 
  GGrruuppooss  ee  CCllaasssseess    IInnssccrriiççããoo**  SSiisstteemmaa  ddee  llooccaalliizzaaççããoo  ee  sseegguurraannççaa  

GGPPSS  //  GGSSMM****  
TToottaall  

Moto / Quad 375€ 65€ 440€ 
UTV – Buggy 475€ 65€ 540€ (inclui Road Book) 
Veterano 375€ 65€ 440€ 
Veterano Especial 400€ 65€ 465€ 
PPrroommooççããoo  BBaajjaa        
ACP 50 225€ 25€ 250€ 
Classic Baja 225€ 25€ 250€ 
Pré Classic 225€ 25€ 250€ 
Maxi Baja Series 225€ 25€ 250€ 
Maxi Baja Comp. 225€ 25€ 250€ 
Ladies Baja 225€ 25€ 250€ 
Cinquentinha 225€ 25€ 250€ 
Honda XR 225€ 25€ 250€ 
Open 225€ 25€ 250€ 
Hobby 225€ 25€ 250€ 
Polaris ACE 225€ 25€ 250€ 
 
*Inclui a taxa de seguro de responsabilidade civil. As inscrições pagas após 3 Outubro, inclusive, e até 9 de 
Outubro sofrem um agravamento de 150€. Os sócios ACP beneficiam de um desconto de 25€, à exceção das 
classes Promoção Baja. 
 
**Este sistema é de uso obrigatório (FMP), o valor de aluguer reverte na totalidade para a empresa 
Cronobandeira, Lda. A utilização deste sistema de segurança obriga a uma caução de 250€, em dinheiro ou 
cheque em nome de Cronobandeira, Lda. No final da prova esta caução pode ser recuperada desde que seja 
entregue o equipamento de segurança em perfeito estado de utilização. 
 

É obrigatória a licença desportiva (FMP) em todas as classes. Nas classes Promoção, é suficiente uma licença 
Regional de uma prova (50€). 
 
Na Promoção Baja, os inscritos em qualquer classe apenas pontuam para essa mesma classe. 
 

AAlloojjaammeennttooss  
 

Para reservas de alojamento para Portalegre, contactar: 
ACP Viagens  

Telefone: (+351) 21 351 38 30  
Fax: (+351) 21 351 38 49 

Email: geral@acp-viagens.pt 
www.acp-viagens.pt 
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PPaattrroocciinnaaddoorreess  ee  AAppooiiooss  
 
Para a 29ª edição desta verdadeira festa do TT em Portugal, o Automóvel Club de Portugal conta com os 
patrocínios da BP, Turismo do Alentejo, Câmara Municipal de Portalegre e Câmara Municipal de Ponte de Sor. 
E com o apoio e colaboração das Câmaras Municipais de Abrantes, Alter do Chão, Crato, Gavião, Monforte e 
Nisa e das Juntas de Freguesia de Arez, Amieira do Tejo, Chança, Comenda, Cunheira e Monte da Pedra. 
Contamos ainda com o apoio dos parceiros habituais, Hertz, Fonte Viva, Ibermedia, SNB, Fencaça, 
Federação Portuguesa de Caçadores, RTP e Rádio Portalegre (104,5).  
 

 
 

Para mais informações consulte a página oficial da prova em: 
 
 
 
 

 www.bajaportalegre500.com 
 

  
https://www.facebook.com/bajaportalegre        https://twitter.com/acpmotorsport 

  


