Rali de Albufeira regressa a 12 e 13 de outubro
Quarta, 02 Outubro 2019 19:25

O Campeonato Sul de Ralis volta à estrada com a sexta prova, disputada em piso de asfalto.

No fim de semana de 12 e 13 de outubro, o Rally Município de Albufeira vai passar pelo centro
da cidade com uma Super Especial noturna na Avenida dos Descobrimentos para depois rumar
às freguesias de Guia, Ferreiras e Paderne para mais três Especiais de Classificação.

Este ano há novidades! Depois da Super Especial, a Av. Dos Descobrimentos vai ser palco de
uma exibição de Drift e de um desfile de automóveis clássicos. A não perder!

O Rally Município de Albufeira vai para a estrada nos dias 12 e 13 de outubro, com
organização do Clube Automóvel do Sul e apoio da Câmara Municipal de Albufeira. Esta é uma
prova a contar para o Campeonato Sul de Ralis, que integra o calendário da Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting. Este ano, a prova inclui também o 2.º Desfaio KUMHO
TYRE.

A competição tem início no sábado, 12 de outubro, com uma Super Especial noturna, às
21h00, entre o cruzamento dos Bombeiros de Albufeira e a Rotunda dos Relógios, numa
extensão de 2,38 quilómetros, em plena Avenida dos Descobrimentos. A novidade para este
ano é a exibição de Drift e o Desfile de Automóveis Clássicos a partir das 22h30.
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No dia 13, domingo, serão disputadas mais três Provas Especiais de Classificação (PEC) entre
a estrada do Algoz e a estrada de Tunes (Guia), em Canais (Ferreiras) e em Alcaria (Paderne),
e serão percorridas três vezes cada. Na Guia, o Rally passará às 10h00, 11h40 e 13h40; em
Ferreiras, às 10h15, 12h00, 14h00; e em Paderne às 10h35, 12h20 e 14h20. A entrega de
prémios terá lugar no pódio em frente à Câmara Municipal, pelas 16h00.

Para mais informações aceder a http://www.clubeautomoveldosul.pt/RALIS/ralis.html ou https
://www.facebook.com/clubeautomoveldeportimao
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