
Condições de inscrição: Todas as inscrições são feitas através do site da Race Ready
(www.raceready.pt), que se reserva o direito de aceitar ou recusar qualquer inscrição. Caso a
organização tenha recebido mais inscrições do que o máximo permitido pelo circuito, dois meses
antes, uma reunião do comité será realizada para selecionar as equipas participantes. Deste modo,
cada piloto terá sua confirmação absoluta se a sua inscrição for aceite pelo menos dois meses antes
do evento. Após dois meses, as inscrições serão escolhidas de acordo com a ordem de chegada. 

Cancelamento e reembolso de inscrição: Para receber o reembolso completo de uma taxa de
inscrição, o aviso deve ser feito por escrito para coordenador@raceready.pt no prazo de 3 dias
antes do início do evento ao qual a taxa de inscrição se aplica. No entanto, se a lista de inscritos
estiver completa e nenhum substituto puder ser encontrado para a sua inscrição nesse curto prazo,
não haverá lugar a reembolso. 
Nenhum reembolso estará disponível se o diretor de prova decidir cancelar ou adiar a corrida
devido ao tempo, segurança ou qualquer outro motivo. A Race Ready não pode controlar as
condições ou decisões do diretor de corrida. 

O desporto automóvel pode ser perigoso. O participante concorda em dispensar os Organizadores
de qualquer responsabilidade sobre o uso de seu (s) carro (s) e qualquer dano (corporal ou material)
a um terceiro, ou a si mesmo, sejam quais forem as circunstâncias.

Eventos desportivos
O concorrente confirma que o carro inscrito respeita os regulamentos da FIA e o regulamento
específico da competição atualmente em vigor para a classe em que irá participar. Se não for
considerado como respeitando os mesmos pela organização, não receberá nenhum reembolso de
custos passados e futuros da equipa.

As taxas de IVA serão aplicadas de acordo com as regras U.E.
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Condiciones de inscripción: Todas las inscripciones se realizan en lo website de Race Ready
(www.raceready.pt), se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier inscripción. Si la
organización ha recibido más inscripciones que el máximo permitido por el circuito, dos meses
antes se celebrará una reunión del comité para seleccionar los equipos participantes. De este modo,
cada corredor tendrá su confirmación absoluta si su inscripción es aceptada al menos dos meses
antes del evento. Transcurridos dos meses, las inscripciones se elegirán por orden de llegada. 

Anulación y reembolso de las inscripciones: Para recibir el reembolso íntegro de la cuota de
inscripción, deberá notificarse por escrito a coordenador@raceready.pt en un plazo de 3 días antes
del inicio de la prueba a la que se aplica la cuota de inscripción. Sin embargo, si la lista de inscritos
está llena y no se puede encontrar un sustituto para su inscripción dentro de ese corto período, no
habrá reembolso. 
No habrá reembolsos si el director de la carrera decide cancelar o aplazar la carrera debido a las
condiciones meteorológicas, la seguridad o cualquier otra razón. Race Ready no puede controlar las
condiciones o decisiones del director de la carrera. 

Eventos Deportivos
 El deporte del motor puede ser peligroso. El participante acepta eximir a los Organizadores de
cualquier responsabilidad en relación con el uso de su(s) coche(s) y cualquier daño (corporal o
material) a un tercero, o a él mismo, sean cuales sean las circunstancias.

El competidor confirma que el coche inscrito respeta el reglamento FIA y el reglamento del
campeonato en vigor para la clase en la que participará. Si la organización considera que no los
respeta, no recibirá ningún reembolso de los gastos de equipo pasados y futuros.

El IVA se aplicará de acuerdo con las normas de la UE.
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Entry conditions: All entries are made , which reserves the right to accept or refuse any entry. If
the organisation has received more entries than the maximum allowed by the circuit, two months
before, a meeting of the committee will be held to select the participating teams. In this way, each
rider will have their absolute confirmation if their entry is accepted at least two months before the
event. After two months, entries will be chosen on a first come first served basis. 

Cancellation and refund: To receive a full refund of an entry fee, notice must be made in writing
to coordenador@raceready.pt within 3 days before the start of the event to which the entry fee
applies. However, if the entry list is full and no substitute can be found for your entry within that
short period, no refund will be available. 
No refunds will be available if the race director decides to cancel or postpone the race due to
weather, safety or any other reason. Race Ready cannot control the conditions or decisions of the
race director. 

The competitor confirms that the entered car respects the FIA and Iberian Historic Endurance
regulations currently in force for the class in which it will participate. If he is not deemed to
respect them by the organisation, he will not receive any reimbursement of past and future team
costs.

Motorsport can be dangerous. The participant agrees to release the Organisers from any liability in
respect of the use of his car(s) and any damage (bodily or material) to a third party, or himself,
whatever the circumstances.

VAT rates will be applied according to EU rules.
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