ACAA e FPAK vão reunir

Sexta, 13 Novembro 2015 11:17

A ACAA (Associação de Clubes Automobilísticos dos Açores) formada pelos cinco clubes
açorianos que organizam provas pontuáveis para o Campeonato de Ralis dos Açores – GDC,
TAC, CAA, CAF e PAC – e a FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting)
reúnem-se este sábado durante a tarde em Ponta Delgada, na habitual reunião anual entre
clubes e federação. Relembre-se que os encontros entre clubes e federação iniciaram-se há
cerca de quatro anos, tendo sido já percorridas as ilhas de São Miguel, Terceira e Santa Maria.
No entanto foi há sete anos que os clubes iniciaram os seus encontros anuais, numa
demonstração de união cada vez mais necessária no panorama dos ralis nos Açores.

No encontro entre clubes e federação ficará definido o calendário do Campeonato de Ralis dos
Açores (CRA) de 2016, quando já se conhece que o "SATA/Rallye Açores" será muito
provavelmente realizado entre 2 e 4 do mês de junho. Também definidas ficarão as principais
linhas mestras da regulamentação do CRA de 2016.

Algumas novidades deverão surgir no encontro entre clubes e federação entre elas, e apesar
de estar ainda numa fase de estudo, o "Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores 2016" que pode
percorrer as ilhas Terceira, Pico, Santa Maria e Graciosa.

Todas as decisões do encontro entre clubes e federação serão reveladas no decorrer da
próxima semana.
Gala dos Campeões FPAK Açores será dividida entre as ilhas Terceira e São Miguel no
próximo mês de dezembro

A Gala dos Campeões FPAK Açores relativa ao Campeonato de Ralis dos Açores de 2015,
que premiará as posições do pódio das diferentes categorias e troféus do mesmo campeonato,
vai ser dividida entre as ilhas Terceira e São Miguel.
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De facto com a maioria dos mais de 50 pilotos e navegadores premiados serem oriundos das
ilhas Terceira e São Miguel, a entrega dos prémios finais relativos ao corrente ano será
realizada no dia 10 de dezembro na ilha Terceira e no dia 11 na ilha de São Miguel,
juntando-se os premiados das restantes ilhas do grupo central à Gala da ilha Terceira e a dupla
premiada da ilha de Santa Maria à Gala da ilha de São Miguel.

A festa dos prémios finais FPAK na ilha Terceira irá juntar-se à Gala do TAC 2015, evento com
jantar que terá lugar como já referido no dia 10 de dezembro na bonita "Sala Açores" do Clube
de Golfe da ilha Terceira. Numa continuação da edição do ano anterior, a Gala do TAC 2015
homenageará personalidades ou entidades ligadas ao clube ou ao desporto motorizado,
entregará os prémios finais do "Troféu Regional de Ralis Terceira-Graciosa 2015" e terminará,
como já foi referido, com a entrega dos prémios finais FPAK do CRA do corrente ano para os
pilotos e navegadores oriundos das ilhas do grupo central açoriano.

Mais informações sobre este evento serão dadas muito brevemente pelo Terceira Automóvel
Clube.
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