14º Troféu YAMAHA 2017

Aditamento Nº. 04

4ª Prova – Rio Mior – 25 de Junho de 2017

Informativo
A 4ª prova do 14º Troféu YAMAHA irá ser realizada em Rio Maior, cidade considerada como a cidade do
desporto a nível nacional. A “Pista do Areeiro” é uma das preferidas da maioria dos pilotos desta caravana,
sendo uma das melhores desta competição, pelo desenho, pelo piso e também pelo enquadramento
paisagístico.
O parceiro local nesta 4ª ronda é como habitualmente o Moto Clube de Rio Maior, numa parceria que já
dura há 5 anos.
Em 2017 o traçado volta a sofrer alterações significativas em comparação com 2014, 2015 e 2016,
alterações essas em virtude da alteração no terreno e em busca de uma visão quase global de toda a pista.
O traçado principal terá 1700 metros de extensão, um traçado mais pequeno que o habitual, mas que
promete muita espetacularidade.
Técnico
O formato desta 4ª prova de 2017 será o mais tradicional do troféu, com treinos de manha e corridas de
tarde. As grelhas de partida serão formadas ao estilo MotoGP, por ordem crescente dos tempos obtidos
nos treinos cronometrados, para as corridas de duas ou mais classes a grelha será formada por ordem
crescente dos tempos obtidos nos treinos cronometrados por cada classe, partindo cada classe com
intervalo de 10s. A ordem das classes na grelha de partida será formada de acordo com a melhor média
da melhor volta nos treinos cronometras dos 3 primeiros classificados de cada classe.
Existirão 3 pistas para as diversas classes, devidamente assinaladas no horário e no desenho da pista.
A Cronometragem das corridas encerrará 5 minutos (pista grande), 3 minutos (pista média) e 2 minutos
(pista Pequena) após a passagem pela meta do vencedor de cada corrida em termos absolutos.
Horário do dia e mapa da pista em folha anexa.
A Comissão do Troféu reserva-se o direito de alterar o esquema da prova se o número de participantes
ou outra razão assim o justificar.
Nota:
Este Aditamento não dispensa a leitura do Regulamento Desportivo do 14º Troféu YAMAHA 2017.
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