Mesão Frio foi apresentado

Segunda, 06 Agosto 2018 10:35

O Rali Município de Mesão Frio 2018 apresenta-se com 9 PEC´s distribuídas pelo sábado, dia
25 de Agosto e domingo, dia 26 de Agosto, com um total de 156,6 kms dos quais 63 kms em
Classificativas numa organização do CAR – Clube Automóvel da Régua com o apoio do
Município de Mesão Frio.
No sábado a Prova vai para a estrada a partir das 19.45h com a saída do Parque Fechado
Pré-Partida na Avenida Conselheiro Alpoim em frente ao Município de Mesão Frio. Depois de
todos os formalismos iniciais com as Verificações Administrativas - 09.30h/16.00h
(Secretariado da Prova – Biblioteca Municipal de Mesão Frio) e, as Verificações Técnicas –
10.00h/16.30h (Bombeiros Voluntários de Mesão Frio).

A 1ª PEC – Barqueiros 1 a partir das 20.30h é uma primeira passagem pelos 6,9 kms do já
conhecido troço de Barqueiros sobre o Rio Douro, que se repetirá no domingo por mais duas
vezes.

A fechar o 1º Dia da prova organizada pelo CAR, a já tradicional Super Especial Mesão Frio
(21.30h), a disputar pelo início da noite de sábado nos arruamentos da Vila de entrada nas
"Portas do Douro"- Mesão Frio.

A noite de sábado recebe toda a caravana com a já tradicional "Festa Branca" nas Piscinas
Municipais que representa uma das principais e mais conhecidas "Festas dos Ralis" em
Portugal.

No domingo, dia 26 de agosto o Rali Município de Mesão Frio regressa à estrada a partir das
09.00h. A primeira das round´s de classificativas, contempla e começa com a primeira
passagem pelos 9,90 kms de Vila Marim 1 (09.35h), a que se seguem Barqueiros 2 (10.20h)) e
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Vila Marim 2 (10.50h).

Depois de uma primeira ida no domingo ao Parque de Assistência seguem-se:

12.00h - Vila Marim 3 e às 12.30h - Barqueiros 3

Depois de novo Parque de Assistência o CAR delineou a última round da prova com a dupla
passagem pelos 5,30 kms de Oliveira às 13.45h (Oliveira 1) e às 14.27h (Oliveira 2).

Oliveira, tal como os outros dois troços – Barqueiros e Vila Marim, mostram as bonitas
paisagens durienses, com a harmonia entre o Rio Douro, as Quintas com as suas "casas e
palacetes" e as vinhas dos únicos Vinhos do Douro e, a competição automóvel e os Ralis que
ano após ano visitam Mesão Frio e as suas Freguesias.

Os Reconhecimentos terão lugar nos sábados, dias 18 e 25 de agosto, aconselhando tal como
para outras informações a consulta do Regulamento, Itinerário/Horários e Ficha de Inscrição
publicados na Página Oficial da FPAK (Provas a Realizar) e, ou para o Clube Automóvel da
Régua, assim como para o Team BAIA.
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