Regioinais prosseguem em Gondomar
Terça, 26 Outubro 2021 10:39

Considerada a maior manifestação automobilística da região, o Rali de Gondomar regressa
este fim-de-semana às estradas gondomarenses e penafidelenses. Promovida pelo Gondomar
Automóvel Sport (GAS), a prova, a desenvolver domingo, reúne a nata de pilotos e viaturas
Campeonato Norte de Ralis e Desafio Kumho Portugal Asfalto.

O Rali de Gondomar, sétima prova da temporada pontuável para o Campeonato Norte de Ralis
e Desafio Kumho Portugal Asfalto, além da Prova Extra, é um dos eventos mais aguardados
pelas equipas pela espetacularidade dos troços de asfalto na região de Gondomar, Paredes e
Penafiel, mas também pelo entusiasmo do público que emoldura as especiais.

Trata-se de factores essenciais que motivam as muitas equipas que vão poder ostentar as
suas aptidões ao longo de sete provas de classificação, com duplas passagens por Talho do
Povo (Branzelo), Sucatas David 1 (S. da Boneca), Daro's Malas (Ag. Sousa) e uma passagem
por Cromoduro, Ld.ª (Covelo).

O Rali de Gondomar é, efectivamente, uma prova muito específica, onde os pilotos, sobretudo
os nortenhos, são normalmente os grandes favoritos, não só por conhecerem a prova, mas
pela emoção que transmitem. O público é entusiasta e os pilotos procuram dar o seu melhor na
luta pelo triunfo.

A competição do Campeonato Norte de Ralis e Desafio Kumho Portugal Asfalto terá a
projecção das edições anteriores, muito devido à responsabilidade do GAS que, todos os anos,
injecta doses de sapiência no contexto organizativo, além de reforçar parcerias na renovação
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dos patrocínios.

Com a cotação em alta, a prova, composta por uma etapa e duas secções, começa com a
classificativa "Talho do Povo (Branzelo)", na distância de 6,20 km, às 9h36, para repetir às
11h24. Ainda para o período matinal, as equipas visitam, por duas vezes, a especial "Sucatas
David 1 (S. da Boneca)", na distância de 10,55 km, às 10h21 e 12h09.

Após o reagrupamento no Multiusos de Gondomar, com a entrada do primeiro concorrente
prevista para às 13h19, as equipas seguem para a segunda secção para cumprir dupla
passagem por "Daro's Malas (Ag. Sousa)", com 9,05 km de extensão, às 15h30 e 16h56, e
apenas uma visita pela especial de "Cromoduro, Ld.ª (Covelo)", com 5,20 km, pelas 16h28.

Com o quartel-general no Multiusos de Gondomar, a prova do GAS, disputada em pisos de
asfalto, inicia-se no domingo nos territórios de Gondomar, Paredes e Penafiel, e terá 233,87 km
no total, 56,80 dos quais disputados ao cronómetro, com partida às 8h30, estando prevista a
chegada do primeiro concorrente ao pódio às 17h26. Uma excelente oportunidade de visitar a
região de Gondomar, Paredes e Penafiel e sentir a adrenalina que pilotos e máquinas
proporcionam.

PROGRAMA

DOMINGO (31 DE OUTUBRO)

08h30 – Partida (Multiusos de Gondomar)

09h36 –1.ª PEC – Talho do Povo 1 (Branzelo – 6,20 km)

10h21 –2.ª PEC – Sucatas David 1 (S. da Boneca – 10,55 km)
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11h24 – 3.ª PEC – Talho do Povo 2 (Branzelo – 6,20 km)

12h09 – 4.ª EC – Sucatas David 2 (S. da Boneca – 10,55 km)

15h30 – 5.ª PEC – Daro's Malas 1 (Ag. Sousa – 9,05 km)

16h28 – 6.ª PEC – Cromoduro, Ld.ª (Covelo 5,20 km)

16h56 – 7.ª PEC – Daro's Malas 2 (Ag. Sousa – 9,05 km)

17h26 – Chegada ao Pódio
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