
TUTORIAL
INSCRIÇÕES ONLINE 

PROVAS DESPORTIVAS



Para proceder à sua inscrição basta clicar na ligação e aceder à 
plataforma de inscrições online aqui: 

http://provasdesportivas.acp.pt

NOTA: O acesso e a inscrição devem ser efetuados num PC, utilizando preferencialmente o Google Chrome. O acesso por
telemóvel ou tablet pode não ser possível!

Antes de se inscrever, 
consulte toda a 

informação e 
REGULAMENTOS da 

prova na página oficial do 
evento!

http://provasdesportivas.acp.pt/


Se é ainda não se registou, clique aqui para obter a password:



Nesta página preencha os 
seguintes campos:
▪ Tipo de acesso 

Equipa/Concorrente
▪ Nome de Equipa/Concorrente
▪ Língua
▪ Responsável
▪ Email
Depois clique em OK, aguarde 
alguns minutos e receberá os 
códigos de acesso no seu email 
(verifique também o spam!)



Introduza agora os dados recebidos por email (email + password) e
clique em “ENTRAR”!



Selecione a prova em que se pretende inscrever 
e clique no logótipo da mesma ou em 

“Inscrições”



Selecione o tipo de 
inscrição, que pretende 

efetuar e clique em 
“ADICIONAR”.



Para efetuar uma nova inscrição, clique em “NOVA INSCRIÇÃO”. Se
pretende completar uma inscrição já existente, clique em “SELECCIONAR”
e selecione a inscrição pretendida.



Entre em cada um dos separadores e preencha todos os campos e
selecione as opções relativas ao tipo de inscrição que está a efetuar.
Em “ANEXOS” adicione os documentos selecionados e por fim preencha
os dados de faturação em “FACTURA”, a emissão do recibo é obrigatória
por lei.



INSCRIÇÕES MOTO
Selecione a Classe e/ou a Categoria se quiser inscrever-se na Prova
Principal, caso pretenda inscrever-se numa Promoção Baja ou na Hobby
selecione apenas a sua classe em Promoções Baja, Hobby & Trofeús.



No separador “INSCRIÇÃO” seleciona o 
“TIPO DE INSCRIÇÃO”, já estando 
assinalados os equipamentos de 
segurança obrigatórios.
Aqui são disponibilizadas diversas opções, 
selecione apenas o que pretender.
Se for sócio do ACP e efetuar a inscrição 
numa Prova Principal, terá também 
direito a um desconto.
No final estará o valor total a pagar. 
No separador “PAGAMENTO” encontra 
todos os dados necessários para proceder 
ao pagamento da sua inscrição. Coloque 
aqui também informações sobre o Titular 
da Conta, caso não seja o próprio!



Não se esqueça de gravar todos os dados introduzidos!
Contudo, sempre que não preencher todos os campos obrigatórios,
aparecerá o símbolo de proibido. Complete todos dados e clique em
“GRAVAR”!



A sua inscrição estará gravada na plataforma, quando lhe for atribuído
um número de inscrição. Receberá também um email a confirmar a
mesma. (Verifique também no spam!)



Logo que tenha preenchido todos os campos e anexado toda a
documentação solicitada e já não pretender efetuar qualquer tipo de
alteração à sua inscrição, clique em “SUBMETER”.
O seu processo de inscrição fica, assim, concluído!



Nota

Sempre que contactar ou enviar um email à organização, não se esqueça
de indicar sempre o seu NÚMERO DE INSCRIÇÃO, para mais fácil
identificação da inscrição e agilização de todos os procedimentos.



Para qualquer informação adicional, por favor 
contacte-nos:


