Troféu Ibérico de Trial 4x4
Forte participação na jornada transmontana

A Pista Automóvel de Montalegre será o palco da terceira jornada do Troféu Ibérico de Trial 4x4,
numa organização do Trepa Monte Clube TT Montalegre. Numa terra de “paixões” pelo deporto
automóvel, a vila transmontana irá receber as 23 equipas inscritas para mais um “tira-teimas” na luta
pela vitória final, numa competição que tem cativado mais adeptos e participantes ao longo das duas
jornadas já realizadas nesta terceira edição do Troféu Ibérico de Trial 4x4.
Depois dos triunfos do “Stand Emanuel Costa/Cibercar/Castrol” na jornada inaugural em STª Maria
Feira e, da mais recente vitória do “Standcandeias” na Lourinhã, esta jornada reveste-se de grande
importância para cimentar posições na classificação geral, liderada por Emanuel Costa e Nuno Graça,
com escassos 6 pontos para a dupla do “Team Indigo 4x4”. Contudo, muitas outras equipas podem
surpreender no final das três horas de puro trial, ao longo de um circuito com uma diversidade de
obstáculos, onde as surpresas podem surgir a qualquer altura. Com mais de duas dezenas de viaturas
em pista, esta terceira ronda apresenta algumas caras novas na competição deste ano, assim como o
regresso de outras que marcaram pela ausência na última jornada.
Desta feita, os próximos dias, 12 e 13 de Junho, serão marcados para uma visita à Vila de
Montalegre, que se estreia na competição, para assistir a mais um evento de grande nível competitivo
com constantes desafios a pilotos e navegadores, portugueses e espanhóis, que colocam o seu
talento e destreza ao serviço das preparadas máquinas 4x4. Em mês de festa e romaria, o povo
raiano recebe mais um importante acontecimento desportivo para a região. Um facto que será
testemunhado pelos milhares de pessoas que se tem deslocada a varias regiões do pais para
presenciar um dos mais mediáticos acontecimentos de Trial em Portugal.

Programa Oficial:
Sábado: 12 Junho

16h00/20h00 - Secretariado, verificações técnicas e administrativas.

16h00/20h00 - Parque fechado Praça do Município
20h30 - Briefing com os pilotos no Salão Nobre do Município de Montalegre

Domingo: 13 Junho

08h00/09h00 - Abertura parque fechado
09h00 - Desfile em caravana até local da prova
10h00/12h00 - Treinos Oficiais
12h15 - Publicação de tempos e pré-grelha
12h00/14h00 - Pausa para almoço
13h30/13h50 - Entrada em Parque Fechado/Grelha de Partida
13h55 - Briefing
14h00 - Inicio da prova de Resistência Trial 4x4
17h00 - Final da prova de Resistência Trial 4x4
17h05 - Divulgação da classificação
17h15 - Cerimonia de entrega dos prémios

Prémios monetários:
(da responsabilidade do Clube organizador - Trepa Monte Clube TT Montalegre)
1.º Lugar - 400€; 2.º Lugar - 200€; 3.º Lugar - 100€

Contactos:
Antero Bessa: 966501745 / geral@trofeutrial4x4.com
Pedro Vital: 968092619 ou 934448080

Classificação absoluta: (após duas provas)
1º Stand Emanuel Costa/Cibercar/Castrol, 78 Pontos; 2º Team Indigo 4x4, 72; 3º Fervinor SA, 66; 4º
Repsol Amiauto, 60; 5º StandCandeias.com, 56; 6º Paljet 48; 7º Cutelarias.com, 42; 8º EcoFriendly
Biclas, 38; 9ºInersel, 38; 10º, Revi-clap, 36.

Calendário 2010:
13 Junho/Montalegre; 11 Julho/Ciudade Santiago Compostela; 17 Outubro/Paredes Rota Móveis

Localização:
Perto de Padornelos, Montalegre, distrito de Vila Real, a 100 km desta cidade e a 150 km do Porto por
auto-estrada e estrada nacional. A 20 km de Espanha pela estrada nacional até à auto-estrada da
Galiza.
Coordenadas GPS:
Lat: 41.84590782300226, Long: -7.756927013397217

