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Paddock e pilotos preparados para o GP de
Portugal Gouveia 2015
A ‘aldeia do enduro’ está já instalada no Parque da Senhora dos Verdes
em Gouveia para a terceira prova do campeonato do mundo de enduro.
Sob o ‘olhar’ da Serra da Estrela os pilotos aproveitaram o dia de hoje
para reconhecer as especiais e realizar um derradeiro ‘shake down’ ás
suas motos de competição.
Depois de muitos meses de preparação no Parque da Senhora dos Verdes
para acolher a caravana do campeonato do mundo de enduro, cujas equipas
começaram a chegar desde a passada terça-feira, o dia de hoje mostrou hoje
já o parque situado junto à cidade de Gouveia totalmente transfigurado pela
presença dos camiões e imagem do campeonato.
As fantásticas condições do parque que acolhe participantes e acompanhantes
do mundial de enduro em conjunto com as excelentes temperaturas que se
fazem sentir em Gouveia deixam antever um excelente fim-de-semana de
competição e muita discussão pelas primeiras posições.
A prova tem o seu início amanhã ás 19 horas com a realização da Super
Especial no Centro Hípico de Gouveia. Será o primeiro confronto da
competição num cenário marcado pelos obstáculos artificiais e com 500 metros
de extensão.
Depois, no Sábado e Domingo, os concorrentes enfrentam um percurso com
um total de 45 quilómetros o qual terá que ser percorrido por três vezes e meia
para um total de 11 especiais cronometradas divididas entre as Enduro Test,
Cross Test e Extreme Test, todas elas desenhadas num raio de 500 metros no
Parque da Senhora dos Verdes em Gouveia.
A Enduro Test tem um perímetro de 6.300 metros e é uma especial totalmente
natural, o mesmo se passando com a sempre exigente Extreme Test com os
seus 1.000 metros igualmente naturais. Alguns obstáculos naturais fazem parte
da Cross Test, com 5.800 metros de perímetro.

	
  

www.wecportugal.com

INFORMAÇÃO
Gouveia, 14 de Maio de 2015

HORÁRIOS
Sexta-feira
19horas – Super Test: Centro Hípico de Gouveia
Sábado e Domingo
Partida 9 horas 1º piloto: Parque Senhora dos Verdes
Zona espectáculo 1
Ponte das Cantinas – localidade: Cativelos
coordenadas N 40º 32’12.5” – W 007 41’36.6”
Passagens previstas 1º piloto 9h15, 12h05, 13h55
Zona espetáculo 2
Localidade: Arcozelo
coordenadas: N 40º 31’43.3” – W 007º 38’20.9”
Acesso só a pé 300mts, deixar carro nas coordenadas e seguir indicação da
organização.
Passagens previstas 1º piloto 9h50, 12h40, 14h30
Especiais
Cross Test: 9h35, 12h25, 14h15
Extreme Test: 10h25, 13h15, 15h05
Enduro Test: 11h40, 13h30, 15h20

	
  

