
                               

BREEFING 

Em primeiro lugar saudar-vos e agradecer a vossa presença na nossa prova. Esperamos que seja do vosso agrado. 

Quanto á prova, temos a destacar: 

Nas travessias de povoações as médias são baixas para que se possa atravessar as mesmas a baixa velocidade. 

Pedimos para que respeitem as médias; 

A população foi avisada e foram distribuídos panfletos a anunciar a passagem do rali.  

Nos locais por nós considerados de maior dificuldade / perigosidade temos a presença de pessoal da organização 

e/ou agentes da autoridade. 

As ligações entre as provas têm médias baixas, com tempo suficiente para as cumprir sem imprimir um ritmo 

elevado. 

 Regressamos a Tomar para o almoço. As viaturas ficaram estacionadas junto á partida e a deslocação para o 

restaurante será a pé; 

A 2ª secção contará com a possibilidade de abastecer em Figueiró dos Vinhos. Para isso, o tempo dado na ligação, 

contempla a possibilidade de abastecer.   

A prova Complementar realiza-se na Zona Industrial de Tomar. Terá uma classificação diferenciada e a 

classificação será segundo o tempo realizado, vencendo o melhor tempo. 

A entrega de prémios será realizada no Restaurante Manjar dos Templários; 

CONSIDERAÇÕES 

Pec 1 - Entre o Km 2,08 e o km 4,67, o piso alterna entre bom e algo degradado, sem no entanto condicionar o 

cumprimento das médias. Recomenda-se atenção. 

Pec 4 - Presença de pessoal da organização nas zonas com maior dificuldade. 

Pec 5 - Entre o Km1,56 e o km 1,84, recomenda-se o respeito pelas médias baixas (zona de casas). 

Pec 9 - Entre o Km1,56 e o km 1,84, atenção - zona estreita. 

Na figura 227 da pág 41, refere-se (pessoal) - não deve ser considerada essa referência.  

Pec 12 - Entre o Km 1.70 e o km 2.95, o percurso está condicionado pela GNR para acautelar a vossa segurança e a 

dos locais; 

Pec 14 - Entre o Km 0.00 e o km 2.69, recomenda-se cautela – descida difícil. 

Pec 15 - Passagem estreita na povoação com média baixa. 

Ligação da Pec 16 á Prova Complementar - Percurso por via rápida taxada – A13 

 

Façam o favor de se divertir. Boa prova 


