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Data: 2020-10-26 Hora: 
12:00 

Assunto: ADITAMENTO Nº 1 Mini Baja Documento nº.: 1:1 

De: Comissão Organizadora 

Para: Concorrentes / Pilotos 

Págs: 1 Anexos: 0 

1 – Discrição da Prova (novo artigo) 

A prova inicia-se com as acreditações/verificações, que podem ser realizadas dia 5, entre as 
06h00 e às 20h00, e dia 6 entre as 08h00 e as 14h00. O local de acreditações situa-se junto 
ao estádio municipal (conforme layout), próximo da Nerpor.  
Lembramos que as verificações apenas poderão ser realizadas após envio de toda a 
documentação solicitada. O processo de verificações administrativas, este ano 
especialmente, ocorre no momento das acreditações. 
Os concorrentes que realizam o Prólogo, devem apresentar-se na Herdade das Coutadas 
(seguindo o road book que recebem nas acreditações), dia 6 até às 11h00, preparados para 
efetuar o mesmo, que terá início às 12h00. 
No dia 7 a corrida inicia-se em Ponte de Sor às 07h45. E termina em Alter do Chão (no 
acesso à Coudelaria de Alter). 
O percurso tem cerca de 75km. Será disponibilizada uma zona de abastecimento e 
assistência ao km 45 de prova, na EN119, entre Ponte de Sor e Alter do Chão, mais 
precisamente no CC 53 (indicado no mapa da prova). 
Serão fornecidos road books e mapas para que as assistências possam aceder aos locais de 
partida, abastecimento e chegada. 
Os prémios não serão entregues pessoalmente, mas enviados por correio. 

2 – Programa da Prova (novo texto) 

5 de novembro (quinta-feira) 

06h00/20h00 Acreditações / Verificações Administrativas Nerpor (estádio) 

6 de novembro (sexta-feira) 

08h00/14h00 Acreditações / Verificações administrativas Nerpor (estádio) 
12h00 Prólogo (facultativo) Portalegre/Coutadas 
16h00 Publicação online da classificação do Prólogo Site da prova 
17h00 Hora limite para colocar a moto no Parque 

Fechado (facultativo) 
Nerpor 
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7 de novembro (sábado) 

 A partir das 
06h30 Saída do Parque Fechado Nerpor 

07h45 Início do troço Ponte de Sor 
08h45 Final do troço Coudelaria Alter do Chão 
16h00 Publicação online da classificação final           Site da prova 

A Comissão Organizadora 

APROVADO PELA FMP EM 26/10/2020 


