Sousel Super Rali já no dia 25 de agosto
Quarta, 22 Agosto 2018 21:09

É já no próximo sábado dia 25 de Agosto, que Sousel vai receber um rali inovador que junta
num mesmo cenário três diferentes conceitos de veículos de competição: O Sousel Super Rali,
vai colocar à prova as capacidades dos carros de Ralis, Todo-o-Terreno e SSV, numa prova
inédita que complementa a animação prevista no concelho, pela realização das festas da vila
em honra de Nª Senhora da Orada.

Organizado sob a égide da Câmara Municipal de Sousel e da Associação Sousel em
movimento o Clube de Motorismo de Setúbal, vai organizar no concelho de Sousel, uma prova
automobilística tipo Rali, aberta a automóveis, veículos de todo-o-terreno e ainda SSV,
designada por Sousel Super Rali, autorizada pela FPAK e na FMP.

O Rali terá um total de seis provas de classificação, todas em piso de terra (cerca de 40 Km no
total) às quais se junta uma Super Especial complementar, desenhada na zona industrial na
vila, que servirá para final de festa e antecederá a consagração dos pilotos no pódio.

Desde cedo que foram muitas as equipas que decidiram participar neste evento inédito, aos
quais foram enviados convites em número limitado e podemos nesta altura afirmar que o
sucesso ficou garantido desde os primeiros dias de lançamento da iniciativa.

Pelas pistas de Sousel, passarão no próximo fim-de-semana, grandes pilotos das três
modalidades, como Carlos Fernandes, Nuno Madeira, Tucha, Carlos Martins, Manuel Mello
Breyner, Pedro Carvalho, Joaquim Pais e Francisco Guedes, ou seja três dezenas de
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participantes que disputarão metro a metro, a conquista do troféu Vila de Sousel que
levantarão no lugar mais alto do podio..

O Rali de Sousel, vai partir do Jardim Municipal de Sousel e terá o centro nevrálgico junto à
Biblioteca, Dr. António Garção, partindo depois para as secções que englobarão as Provas de
Classificação de Sousel (5,00 Km) e Campo das Eiras (9,35 km) quer serão percorridas por
três vezes, durante a tarde de 25 de Agosto, antecedendo a Super Especial Complementar de
Sousel.

PROGRAMA DA PROVA
24 de Agosto (6ª Feira)
15h00 / 20h00 - Entrega do Road Book aos participantes. Início dos Reconhecimentos.
(É permitido o reconhecimento com carro normal a pé, de bicicleta, ou de acelera. A super
especial só pode ser percorrida a pé, de bicicleta ou de acelera)
17h00 /23h30 - Verif. Admin./Téc. (Facultativas) - Biblioteca Mun. Dr. António Garção
25 de Agosto (Sábado)
07h00 / 10h00 - Verif. Administrativas e Técnicas – Secretariado, Biblioteca Mun. Dr. António
Garção
07h00 / 10h00 – Reconhecimentos (É permitido o reconhecimento com carro normal a pé, de
bicicleta, ou de acelera. A super especial só pode ser percorrida a pé, de bicicleta ou de
acelera)

11h00 - Partida da prova- 1ª Secção (O primeiro SSV partirá às 11h45)
11h13 - PEC 1 - Serra de S. Miguel 1 (5,00 km)
11h56 - PEC 2 – Campo das Eiras 1 (9,35 km)
12h29 - PEC 3 – Serra de S. Miguel 2
14h49 - Partida da 2ª Secção e Assistência A
15h37 - PEC 4 – Campo das Eiras 2
16h10 - PEC 5 – Serra de S. Miguel 3
16h53 - PEC 6 – Campo das Eiras 3
17h43 - Assistência B
17h56 – Super Especial Complementar de Sousel (1,60 km)
18h06 – Final da Prova

LOCAIS RECOMENDADOS "ONDE VER O SOUSEL SUPER RALI"
PEC 1,3, 5 (Serra de São Miguel)
Partindo do Parque de Assistência, saia à direita em direção à rotunda de entrada da vila e
nessa saia pela 3ª saída.

2/4

Sousel Super Rali já no dia 25 de agosto
Quarta, 22 Agosto 2018 21:09

Depois da zona estreita, encontra à direita o Café Condestável. Aí vire à esquerda em direção
a Pousada – Praça de Toiros e 2,4 Km depois encontra o troço numa curva à esquerda em
asfalto para terra. Estacione cumprindo as indicações das autoridades.

Tem duas opções: ou sobe cerca de 600m até à praça de toiros, encontrando uma zona muito
interessante em que pode ver os concorrentes por duas vezes num mesmo local, ou vai pela
direita pela terra e procura um local seguro para ver.

PEC 2,4,6 (Campo das Eiras)
Partindo do Parque de Assistência, saia à direita em direção à rotunda de entrada da vila e
nessa saia pela 1ª saída, atravessando a vila em direção a fronteira. Ao fundo da avenida de
empedrado, na rotunda que tem uma estátua do Bombeiro, saia pela esquerda – 3ª saída – e
siga sempre pela estrada principal, pela direita em direção a Figueira e Barros. Cerca de 1,2
Km depois começará a ver a Zona Espetáculo à direita antes do final da
classificativa.Estacione cumprindo as indicações das autoridades.

Super Especial Complementar
Partindo do Parque de Assistência, saia à direita em direção à rotunda de entrada da vila e
nessa saia pela 3ª saída.
Depois da zona estreita, segue sempre pela estrada principal pela esquerda, passa pelo recinto
das festas da Sra da Orada e segue até à Zona Industrial, onde a prova se desenrola.
Estacione cumprindo as indicações das autoridades.

INSCRITOS
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