PRESS RELEASE
ENDUCROSS
“Oliveira Santulhana”
16 de junho 2019
Santulhão, Vimioso

Está a chegar a 2ª Prova do Troféu Ibérico!
Aponte já na sua agenda, dia 16 de junho todos os caminhos vão dar à aldeia de Santulhão
para a prova Enducross “Oliveira Santulhana”, com a colaboração da GRAS, Grupo
Recreativo e Associativo de Santulhão.
Santulhão que é conhecida pelas suas gentes afamadas pelas motas e de grande tradição
na modalidade, estreia-se neste troféu com as expetativas elevadas.
Uma prova com o misticismo do PURO TT, com um circuito de 5 kms que passará pela pista
de motocross e será realizado em 2 mangas com cerca de meia hora cada. De salientar que
a prova é pontuável para o I Triangular Ibérico OFTRACK.
Dia 16 de junho, às 08h30 terão início as verificações técnicas às quais se segue o briefing
e a partir das 10h30 iniciar-se-á o período de treinos para motos e quads, de 20 minutos
para cada uma das classes.

A 1ª manga está marcada para o 12h00 em ponto, com a classe de motos a abrir as
hostilidades, durante 30 minutos + 1 volta. Ao 12h45 será a vez dos quads.
Já a 2ª manga, realizar-se-á no período da tarde, com duração um pouco mais longa.
Ambas as classes estarão em pista durante 35 minutos + 1 volta.
Esta é a prova de estreia do Troféu Ibérico e por isso as expectativas são elevadas, quer
para a organização, quer para os pilotos e por isso, o Motoclube Furões de Vimioso conta,
mais uma vez, com o público para apoiar os pilotos que rumam a Trás-os-Montes para a
prática do todo-o-terreno.
O Motoclube e Santulhão contam consigo, não falte!
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