Questões

Frequentes

O que é o Campeonato de Portugal de Novas Energias (CPNE)?
Trata-se de uma competição que agrega 6 ralis de regularidade, tutelada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e promovida pelo Classic Clube de Portugal (CCP), onde
apenas são admitidos veículos B.E.V.

O que é um veículo B.E.V.?
B.E.V. é a sigla usada pela FIA (Federação Internacional do Automóvel) que significa Battery Electric Vehicles e carateriza os veículos automóveis puramente elétricos. No caso do CPNE podem ser
usados veículos elétricos de série, sem qualquer preparação adicional, desde que estejam licenciados para circular nas estradas portuguesas.

O que é um rally de regularidade?
Um rally de regularidade é uma prova automobilística parecida com um rally de velocidade, mas
onde o objetivo é cumprir uma determinada média, em vez de fazer o troço cronometrado o mais
rápido possível. De um modo geral estes ralis são realizados em estrada aberta, devendo o(a) concorrente cumprir integralmente as regras de trânsito. Caso tenha interesse em conhecer a forma
como preparar um rali de regularidade, pode usar os contactos abaixo.

Quem pode participar nestes ralis?
Podem participar equipas constituídas por um(a) condutor(a), um navegador(a) e o respetivo
automóvel elétrico de série. O(a) condutor(a) deve ter carta de condução há mais de um ano e
tanto o(a) condutor(a) como o(a) navegador(a) devem solicitar uma licença desportiva tipo D à
FPAK. No link abaixo está toda a informação sobre as licenças:
www.fpak.pt/centro-documentos/seccao?term_node_tid_depth=7

Mas como posso manifestar intenção de participar?
Cada organizador tem de submeter à FPAK um regulamento, onde está o programa, o itinerário e
tem anexa a ficha de inscrição, com o preço de participação bem como o endereço para onde deve
enviar a inscrição. De uma forma geral estes ralis têm uma componente social interessante, estando
algumas refeições incluídas no preço da inscrição, para além do seguro obrigatório. Para os ralis do
CPNE, pode consultar toda a informação em www.cpnovasenergias.pt bem como nas redes sociais
do campeonato.

Qual o papel do CCP no CPNE?
O CCP é um clube federado a quem a FPAK decidiu delegar a função de promotor deste campeonato. É função do promotor, propor à FPAK a regulamentação para o campeonato, construir o
calendário desportivo e desenvolver um sistema de comunicação que dê a maior notoriedade aos
patrocinadores do campeonato, de cada rali e dos concorrentes. Algumas peças de comunicação
de anos anteriores podem ser consultadas na galeria do site do campeonato:
www.cpnovasenergias.pt/galeria/

Caso necessite ajuda complementar, pode contatar o promotor através de:
+351 927 963 632
geral@cpnovasenergias.pt
www.cpnovasenergias.pt | www.facebook.com/cpnovasenergias | www.instagram.com/cpnovasenergias

