
 

TROFÉU IBÉRICO TRIAL 4X4 

Apresentação da competição para 2010  

 

Na sua terceira edição, o Troféu Ibérico Trial 4x4 continua a desafiar competidores portugueses 

e espanhóis a colocarem o seu talento e destreza ao serviço das máquinas 4x4. O dia 12 de 

Fevereiro, marca o inicio de uma nova aposta dos organizadores da única competição que 

junta os dois países da Península Ibérica numa iniciativa pioneira na modalidade do trial 4x4. 

Desta forma, pelas 21horas no Restaurante Assador Típico, na zona Industrial do Porto, serão 

dados a conhecer os novos contornos: Regulamento, Calendário, equipas, clubes 

organizadores…, que tornam esta competição numa das mais apetecidas no âmbito da 

actividade desportiva automóvel. 

Ao longo de duas emotivas competições, muitas foram as diferentes localidades do país 

percorridas por mais de meia centena de distintas equipas que vem tornando esta, uma das 

mais apetecidas provas de trial 4x4. Desta forma, a organização quer manter este alto nível 

competitivo e organizativo, sendo, uma das principais apostas para esta terceira edição. 

Antero Bessa, espera poder voltar a contar com a total disponibilidade de equipas e 

organizadores, aqueles que continuam e, os novos que entram, para manter a total 

credibilidade nesta apreciável competição: “só desta forma, com total transparência e uma 

diversidade de novas pistas e locais – diferentes regiões do país, poderemos manter a 

excelente competitividade que o Troféu Ibérico de Trial 4x4 foi adquirindo, quer das equipas 

quer do público ”afirmou o principal mentor do Troféu, adiantando ainda que “na próxima sexta-

feira, algumas alterações ao regulamento puderam trazer ainda mais motivos para aumentar o 

numero de participantes…”. 

Por todas estas razões não deixe de estar presente na próxima sexta-feira no “Assador Típico” 

da zona industrial do Porto pelas 21horas. Será o nosso convidado e, traga um amigo…  

     

Calendário 2010 

21 MARÇO TROFÉU IBÉRICO TRIAL 4X4 STA. MARIA DA FEIRA 

9 MAIO TROFÉU IBÉRICO TRIAL 4X4 LOURINHÃ 

13 JUNHO TROFÉU IBÉRICO TRIAL 4X4 MONTALEGRE 

11 JULHO TROFÉU IBÉRICO TRIAL 4X4 CIUDADE SANTIAGO COMPOSTELA 

17 OUT TROFÉU IBÉRICO TRIAL 4X4 PAREDES ROTA DOS MÓVEIS 

21 NOV ENTREGA DE PRÉMIOS  LOCAL A DESIGNAR 

 

 

Confirme a sua presença para: 

Antero Bessa: 966501745 

E-mail: geral@trilhosdonordeste.pt 


