Informações Rali de Santa Maria
Quarta, 20 Julho 2016 12:43

A Secção de Automobilismo e Karting do Clube Asas do Atlântico, nos próximos dias 12 e 13
de Agosto organiza o XXXV Rallye Além Mar Santa Maria, prova pontuável para o Campeonato
de Ralis dos Açores. A prova também será pontuável para o recém-criado Troféu de Ralis de
Asfalto Além Mar Açores, organizado pela Terceira Automóvel Clube, Clube Asas do Atlântico
e Pico Automóvel Clube em parceria coma a Associação Graciosense de promoção de
eventos.
Depois do sucesso desportivo e social das últimas edições a estrutura, será semelhante em
2016, a festa terá inicio no dia 10 de Agosto com a recepção às equipas, no dia 11 com a
apresentação pública das equipas.

O itinerário da 35ª edição totaliza 190.04 km, sendo que 79.26 km serão percorridos em 9
provas especiais de classificação, o itinerário relativo ao Troféu terá uma total de 34.3 km ao
cronómetro e um total de itinerário 94.22 km.

A prova arranca oficialmente às 18H15 do dia 12 com uma passagem nos 5,01 km´s de um
novo traçado Vila / Santana, especial que será parcialmente disputada nas principais artérias
de Vila do Porto. A Super Especial Além Mar, que terá um traçado diferente aos das ultimas
edições, em 2016 será a segunda prova especial, utilizando os primeiros 1,51 km´s da primeira
especial.

A segunda etapa, a disputar no dia 13 de Agosto conta com duas passagens pelas especiais,
Aeroporto / Avenida seguidos dos 11,10 km´s do novo traçado Malbusca / Arrebentão, uma
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passagem pelas especiais Picos / Forno e Santa Barbara / Monteiro e a finalizar os 20 km´s
entre Picos/Monteiro.

A primeira etapa é realizada nas artérias de Vila do Porto, possibilitando que a
espectacularidade da modalidade chegue mais próximo dos seus amantes, pelo que
solicitamos a maior compreensão por parte de todos, bem como o seu envolvimento para a
concretização da mesma, o que implica alguns constrangimentos no trânsito, estando este
condicionado entre as 15:00 horas e as 22:00 horas do dia 12 de Agosto.

O sucesso de um evento desta natureza não depende unicamente dos seus organizadores,
participantes, público e população em geral também são determinantes para o seu sucesso,
desta forma solicitamos a todos os intervenientes que adoptem sempre os procedimentos de
segurança adequados, respeitem os oficiais de prova e autoridades. Queremos criar uma prova
cada vez mais atractiva, capaz de chamar um maior número de visitantes, apenas possível
com a colaboração de toda a população através da sua compreensão e civismo. Esta prova
tem uma enorme importância para o desenvolvimento turístico e comércio local de Santa
Maria.

O Clube Asas do Atlântico convida toda a população, para a Apresentação das Equipas a
realizar no dia 11 de Agosto na sede do Clube com a Vitela no Espeto, "renovação também é
tradição". E deseja que a o Rallye Além Mar Santa Maria seja uma festa em termos desportivos
e sociais.
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