Nota Informativa
NI nº 2 - Gouveia; 7 de abril de 2017

Resumo
•
•
•
•
•

Prova de 2 dias (Sábado e Domingo)
Partida - 9h00 e duração total de 2 horas (tempo total acumulado de prova de 6 horas)
Primeiro Percurso de 14 km com o tempo de 35 minutos. Sem PEC’S-Especiais Cronometradas (PEC’S)
Segundo Percurso de 12 km com o tempo de 45 minutos. PEC ET – Prova Cronometrada de Enduro (13 km)
Terceiro Percurso de 6,8 km com o tempo de 40 minutos. PEC MX – Prova Cronometrada de Motocross (9 km)

Onde ver - ZONAS ESPECTÁCULO
Dia 27 /04/2017 - Quinta-feira * GPS: 40°31'44.5"N 7°39'31.4"W
10h00 - Abertura oficial do Paddock
Local: Parque Senhora dos Verdes – Gouveia
Descrição: Local onde se encontram os camiões e tendas de assistência aos pilotos concorrentes.
Dia 28 /04/2017 - Sexta-feira * GPS: 40°31'44.5"N 7°39'31.4"W
10h00 às 17H00 - Verificações Administrativas e Técnicas
Local: Parque Senhora dos Verdes – Gouveia
Descrição: Nas Administrativas são verificados os documentos da moto e do piloto. Nas Técnicas as motos
passam por um rigoroso controlo para que tudo esteja em conformidade com a regulamentação.
Dia 28 /04/2017 - Sexta-feira * GPS: 40°31'51.5"N 7°39'41.7"W
09h00 - Especial de Treinos
Local: Parque Senhora dos Verdes – Gouveia
Descrição: Pista de treinos onde os pilotos testam e ultimam as afinações das motas.
Dia 29 /04/2017 - Sábado (Dia 1) - Dia 30 /04/2017 - Domingo (Dia 2) * GPS: 40°31'32.2"N 7°39'21.7"W
09H00 - Partida primeiro concorrente
Especiais: MX – Especial cronometrada de motocross; ET – Especial cronometrada de Enduro
15H00 - Chegada último concorrente
16h00 - Cerimónia Entrega de Prémios
Local: Parque Senhora dos Verdes
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– Especial Cronometrada de Enduro – Parque Senhora dos Verdes

09H35 / 11H35 / 13H35 - Hora aproximada para o primeiro concorrente.
Como Chegar: Estacionar no Parque da Senhora dos Verdes. Dentro do Parque, percorrer cerca de 50 metros
a pé até à especial.
Descrição: A especial cronometrada com cerca de 13 quilómetros, técnica e rolante, tornando uma especial
bastante espectacular
•

– Especial Cronometrada de Motocross – Parque Senhora dos Verdes

10H15 / 12H15 / 14H15 - Hora aproximada para o primeiro concorrente.
Como Chegar: Estacionar no Parque da Senhora dos Verdes. Dentro do Parque, percorrer cerca de 50 metros
a pé até à especial.
Descrição: A especial cronometrada com cerca de 9 quilómetros, muito técnica e muitos saltos naturais.

PERCURSO – ZONAS ESPETÁCULO - seguir indicações
•

- ZONA ESPETÁCULO 1 – Trialeira da Mangueira * GPS: 40°32'46.8"N 7°41'27.8"W

09H10 / 11h15 / 13H20 - Hora aproximada para o primeiro concorrente.
Descrição: Zona de muita dificuldade técnica, ‘trialeira’
Como Chegar: Sair do Paddock e na estrada nacional Gouveia-Mangualde virar à esquerda. Após +/-4 km da
povoação de Cativelos estacionar junto à cortada à direita em terra batida. Percorrer cerca de 150 metros a
pé (atenção aos concorrentes que circulam em sentido contrário).

•

- ZONA ESPETÁCULO 2 - PONTE DAS CANTINAS * GPS: 40°32'14.7"N 7°41'29.2"W

09H15 / 11H15 / 13H15 - Hora aproximada para o primeiro concorrente.
Descrição: Subida íngreme com alguma pedra solta e travessia do rio junto a ponte romana. Esta é uma zona
histórica com casas em pedra que estão abandonadas; “Ponte das Cantinas”
Como Chegar: Sair do Paddock e na estrada nacional Gouveia-Mangualde virar à esquerda. Após +/-3 km da
povoação de Cativelos estacionar à direita junto a casas velhas (atenção à travessia dos concorrentes). À
direita, por caminho de terra batida, percorrer cerca de 100 metros a pé (atenção aos concorrentes que
circulam em sentido contrário)
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- ZONA ESPETÁCULO 3 – CATIVELOS 1 * GPS: 40°32'01.9"N 7°41'48.5"W

09H20 / 11H20 / 13H20 - Hora aproximada para o primeiro concorrente.
Descrição: Subidas longas algo acentuadas em pedregulhos, dificuldade técnica.
Como Chegar: Sair do Paddock e na estrada nacional Gouveia-Mangualde virar à esquerda, em Cativelos
tomar direcção a Vila Nova Tazem e depois seguir a placa CEMITÉRIO. Estacionar o carro e seguir a pé
durante 100 metros. (atenção aos concorrentes que circulam em sentido contrário)
Nota: Também pode aceder a esta zona através do acesso da Zona Espectáculo 2, seguir no sentido do
percurso dos concorrentes durante 100 metros.
•

- ZONA ESPETÁCULO 4 – CATIVELOS 2 (povoação) * GPS: 40°31'56.1"N 7°41'17.9"W

09H25 / 11H35 / 13H35 - Hora aproximada para o primeiro concorrente.
Como Chegar: Sair do Paddock e na estrada nacional Gouveia-Mangualde virar à esquerda, em Cativelos
tomar direcção a Vila Nova Tazem.
Descrição: Os concorrentes fazem passagem pelo centro da localidade de Cativelos.

•

- ZONA ESPETÁCULO 5 - MINA - GPS: 40°31'27.7"N 7°37'55.9"W

10H20 / 12H20 / 14H20 - Hora aproximada para o primeiro concorrente
Como Chegar: Sair do Paddock e na estrada nacional Mangualde-Gouveia virar à direita. Seguir a indicação
de Arcozelo e a cerca de 1 km virar à direita num caminho de terra batida (não aconselhável a veículos
ligeiros sem tracção total)
Opção 2 - Sair do Paddock e na estrada nacional Mangualde-Gouveia virar à direita e seguir sentido Gouveia.
Junto à GNR seguir o percurso.
Descrição: Nesta Zona os concorrentes passam três vezes num percurso que ‘quase de toca’. Subidas e
descidas acentuadas com muitos calhaus a atrapalhar e alguma lama a dificultar a condução. Zonas muitas
técnicas.

NOTA: O parque Senhora dos Verdes tem ao dispor Bares, Restaurantes, Parque de merendas, Zonas de
Churrascos, Casas de Banho e zona de estacionamento gratuito.
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