14º Troféu YAMAHA 2017
Aditamento Nº. 05

5ª Prova – Alpiarça – 3 de Setembro de 2017
Informativo

A 5ª prova do 14º Troféu YAMAHA será disputada na pista que se estreou este ano e que tantos elogios
recebeu por parte da maioria dos pilotos que tiveram a oportunidade de nela andar, assim como pelo
muito público que compareceu na 2ª corrida do ano. A vila de Alpiarça, concelho de Santarém, fecha assim
mais um ano de competição e convivo desta família que é a caravana do Troféu YAMAHA.
Num terreno mais uma vez cedido para o efeito pelo grupo Valgrupo (www.valgrupo.ot), um belo espaço
que irá sofrer novas alterações para receber esta caravana de forma a proporcionar um traçado
ligeiramente diferente do da 2ª prova do Troféu YAMAHA realizada nesta pista e aumentar a zona de
paddock, assim como zonas de estacionamento automóvel para o público.
Chamamos a atenção para algumas alterações que já previamente introduzidas no regulamento no que
diz respeito à circulação de veículos de competição no paddock, pelo que aconselhamos uma conduta
muita cuidada na circulação no paddock, pois no caso de as normas virem a ser cumpridas darão lugar a
várias penalizações que podem comprometer a classificação do Troféu.
Para além da organização, só será permitido aos pilotos e equipas reservar espaços de paddock (para um
ou mais pilotos) no sábado dia 2/09/2017, com infraestruturas montadas (carrinha ou tenda).
Não é permitido o uso da pista de Alpiarça de 08‐08‐2017 a 02‐09‐2017, com exceção feita para efeitos
de desenvolvimento da pista pela organização do Troféu YAMAHA. Esta medida deve‐se ao facto de
sistematicamente e repetidamente se estragar ou degradar o trabalho (investimento) que é feito
antecipadamente nas pistas para que tudo esteja a postos no dia da corrida. O desrespeito por esta norma
por parte dos pilotos participantes no Trofeu YAMAHA pode levar ao cancelamento dos tempos obtidos
nos treinos e/ou penalizações nos tempos na corrida em que venha a participar.
À semelhança do que aconteceu em 2015, a YAMAHA, organizará a festa de encerramento e entrega de
prémios finais do 14º Troféu YAMAHA 2017 uma semana depois da prova de Alpiarça. Evento
que terá lugar no dia 9 de Setembro, pelas 18.00h, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior.
Ficam desde já convidados a comparecer nesta festa de encerramento todos os 3 primeiros classificados
de todas as classes, que poderão ser acompanhados por 2 pessoas.
Ficam também convidados todos os pilotos infantis e iniciados moto/moto4, todos os pilotos da classe
YZ85, assim, como todas as senhoras que participaram no Troféu, independentemente da classificação
final, naturalmente, com direito a fazerem‐se acompanhar de mais 2 acompanhantes por piloto.
Esta festa de encerramento da 14º Edição do Troféu YAMAHA, coincide com a realização do MX Pro Tour
que se realiza na Pista do Areeiro, em Rio Maior, nos dias 9 e 10 de Setembro. Desta forma todos os
interessados poderão testar os novos modelos de 2018 de motocross da YAMAHA.
Temos preparada uma grande festa de encerramento com muita animação e novidades para o final da
tarde de sábado, dia 9 de Setembro 2017, em Rio Maior.

Técnico
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À semelhança da prova anterior, o formato da 5ª prova de 2017 será o mais tradicional do Troféu, com
treinos de manhã 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.
Teremos três pistas para as diversas classes, devidamente identificadas no horário e no desenho da pista.
A Cronometragem das corridas encerrará 5 minutos (pista grande), 3minutos (pista média) e 2minutos
(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.
Estão de facto reunidas todas as condições para que a 5ª e última prova da 14ª edição do Troféu YAMAHA
seja mais um grande dia de confraternização, competição e acima de tudo uma grande festa desta família
YAMAHA.
Contamos consigo, junte‐se a nós e traga, pelo menos, um amigo!
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