KOP 2015 – 9 a 12 de Setembro – VIMIOSO
O King of Portugal 2015 está a poucos meses de arrancar. O regresso das forças motrizes e da velocidade
volta a estar em Vimioso tal como em 2013 e 2014. Em 2015 será entre 9 e 12 de Setembro e aos carros da
edição deste ano terá a inclusão de uma prova exclusiva de motos e ainda a categoria de carros Legend,
além das categorias Unlimited, Modified e Stock.
Importa também dizer que 70% do percurso é novo para tornar o King of Portugal 2015 mais competitivo.
Para tornar a prova igualmente desafiante, a organização que viu entrar novos elementos decidiu criar
uma especial nocturna que vai ocorrer na sexta-feira. Nesta altura o King of Portugal 2015, face às préreservas, tem apenas 10 vagas disponíveis para a prova de carros e limitada a 50 vagas para as motos.
Como é sabido, o King of Portugal está inserido no Campeonato Europeu de Ultra4 que volta a ter em
Portugal a última prova da competição e como tal são esperados em Vimioso quase uma centena de
participantes, entre pilotos, co-pilotos e pilotos de motos. São esperadas milhares de pessoas para
assistirem à ‘coroação’ do mais rápido e mais ágil piloto de todo-o-terreno.
2015 é o ano do “Grand Father” da Ultra4. Este conceito surge para uniformizar ainda mais os carros que
competem nas provas da Ultra4 em todo o mundo. Posto isto, todos os carros que competirem no King of
Portugal 2015 passarão a ter um passaporte desportivo Ultra4. Isto significa que a partir de 2016 quem
quiser participar nas provas Ultra4 terá cumprir na íntegra todo o regulamento assim como pagar um custo
adicional para adquirir este passaporte desportivo.

PROGRAMA – (Sujeito a alterações)
QUARTA-FEIRA – DIA 9
Treinos livres na zona destinada aos treinos (meta) com 2 kms
(ATT: Neste dia a organização não fornece jantar aos participantes)

QUINTA-FEIRA – DIA 10
Manhã – Verificações técnicas e documentais
Tarde – Prólogo de carros
SEXTA-FEIRA – DIA 11
Manhã – Prova Carros
Tarde – Prova Carros | Prólogo Motos
Noite – Especial Nocturna
SÁBADO – DIA 12
Manhã – Corrida de Motos
Tarde – Prova Carros
Noite – Entrega de prémios
Classes: Unlimited | Modified | Stock | Legend | Motos
ATT: O Estádio Municipal de Vimioso estará sempre disponível para as equipas e com segurança permanente.
O Director do King of Portugal 2015
José Rui Santos

