Rali Sical com novidades
Sexta, 14 Abril 2017 19:00

O XXXVI Rali Sical, segunda prova do Campeonato de Ralis dos Açores (CRA) e primeira do
Troféu de Ralis de Asfalto Açores (TFRAA) de 2017, estará nas estradas da ilha Terceira nos
próximos dias 29 e 30 de abril, num regresso anos depois das provas do TAC aos dias de
sábado e domingo.

A primeira prova do ano do clube terceirense terá uma extensão total de 216,89 Kms (109,26
Kms para o TFRAA), dos quais 72,27 Kms correspondem às nove provas especiais a serem
percorridas (38,59 Kms para o TFRAA).

A partida da 36ª edição da prova mais antiga em Portugal com a mesma denominação
comercial está programada para o parque de estacionamento da Praça de Touros da ilha
Terceira na Avenida de Jácome de Bruges para as 15h42 do dia 29, e 18 minutos depois o
primeiro concorrente, o último em termos de numeração já que esta primeira prova especial
será efetuada por ordem numérica decrescente, irá abrir as hostilidades quando percorrer os
1,43 Kms da Super Especial (1ª PE) Cais de Angra-Citadino/Avenidas.

A versão mais curta desta classificativa já realizada pelo TAC noutros ralis, terá o seu início
bem no centro da cidade Património Mundial, na Rua de São João e ainda com passagem pela
Praça Velha e Rua de Santo Espirito, e depois de percorrida a Estrada Pero de Barcelos sobre
a marina de Angra de Heroísmo em direção à sempre aplaudida "curva da Tercon", passagem
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pela rotunda junto ao edifico da EDA e terminus da especial na Rua João Vaz Corte Real, que
concluirá a primeira secção da primeira etapa do XXXVI Sical.

Depois de duas assistências, final da primeira e início da segunda secção e de um parque
fechado de 1h50m, os concorrentes regressam à estrada já pela ordem numérica crescente e
realizarão durante o final de tarde e início de noite do dia 29 duplas passagens pelas especiais
de Entre os Picos/São Sebastião (19h01 e 20h37) com 13,31 Kms e Farol/Horácio Franco
(19h34 e 21h10) com 5,27 Kms. Esta última especial com a passagem pela legendária curva
do "Farol das Contendas", será uma das homenagens (outra está no cartaz da prova) do TAC
ao malogrado piloto Horácio Franco, falecido no passado mês de março.

No domingo dia 30 o Sical de 2017 regressa à estrada para a disputa da segunda etapa e
terceira secção, cuja partida está marcada para as 11h30. Serão percorridas duplas passagens
pelas especiais de Vila Nova (12h01 e 13h37) com 9,20 Kms e Ladeira daP ena/Serra do
Cume (12h29 e 14h06) com 7,64 Kms. A chegada da prova está prevista para perto das 15h00
como habitualmente na Praça Velha em Angra do Heroísmo. Depois de um descanso merecido
de todos os intervenientes no XXXVI Rali Sical, a cerimónia de entrega de prémios decorrerá
na noite de domingo, como sempre na sede do Terceira Automóvel Clube.

Confirmada que está a presença de quatro viaturas do grupo R5 e que prometem um dos
"Sical" mais emotivo de sempre, Ricardo Moura e Luis Miguel em Ford Fiesta R5, Ruben
Rodrigues em Citroen DS3 R5 e Tiago Azevedo em Skoda Fabia R5 (o carro que venceu com
Bruno Magalhães o último Azores Airlines Rallye), as inscrições para a 36ª edição do Rali Sical
decorrem durante três dias, abrindo no dia 19 (quarta-feira) e encerrando pelas 22h00 do dia
21 (sexta-feira). Também até dia ao dia 21 pode ser efetuada a primeira fase das inscrições
para o Troféu de Ralis de Asfalto Açores e para os pilotos que pretendem já somar pontos
nesta primeira prova.

A publicação da lista oficial de inscritos está agendada para as 17h00 de segundafeira dia 24,
enquanto a apresentação da prova decorrerá pelas 20h00 do próximo dia 19.
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