Rali de Tábua foi apresentado
Sábado, 15 Setembro 2018 11:19

É já nos próximos dias 29 e 30 de Setembro, que a Escuderia Castelo Branco e o clube local
MK-Makinas levam para as estradas de terra do concelho de Tábua o Rali de Tábua 2018, a
oitava prova pontuável para o Campeonato Centro de Ralis.
Trata-se de uma competição que atrai todos os anos milhares de pessoas ao território
tabuense, fruto do entusiasmo das suas gentes e do excelente empenho que o MK-Makinas
tem aplicado na sua divulgação.

À Escuderia Castelo Branco cabe a organização desportiva do evento e contará, no local, com
a sua experiente equipa de oficiais de prova e colaboradores.

Na apresentação, que teve lugar no Centro Cultural de Tábua, Mário Loureiro (presidente da
Câmara Municipal de Tábua), David Pinto (presidente do MK-Makinas), António Sequeira
(presidente da Escuderia Castelo Branco) e Luís Dias (diretor de prova), anatomizaram a
estrutura do evento e todo o percurso e do rali, que reeditará a passagem por troços já
percorridos pelos melhores pilotos do mundo aquando do Rali de Portugal/Vinho do Porto.

O Pavilhão Multiusos de Tábua foi o local escolhido para acolher o centro nevrálgico da prova,
nomeadamente para as verificações administrativas, parque de assistência e de partidas e
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chegadas das três secções; as verificações técnicas localizadas no Auto Brito, Parque
Industrial de Tábua, são em local contíguo ao Parque de Assistência .

O primeiro dia de prova fica marcado pela Super-Especial a desenvolver no sábado à noite
(21h25) onde acontece o primeiro momento de competição. A edição deste ano difere
totalmente do passado, já que pilotos e máquinas abordam a super-especial em sentido
inverso ao habitual, privilegiando o espetáculo no coração da vila.

As novidades, no entanto, não se ficam por aqui, já que, para o dia seguinte, além de estar
reservado uma tripla passagem pela especial de S. João da Boavista/Candosa (10h30, 11h56
e 14h15), os participantes são confrontados por uma dupla incursão por Covas/Midões (11h18
e 14h58).

O final do rali está previsto para as 15:30h e cerimónia de pódio para as 16:15h, às portas do
Multiusos de Tábua.
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