Campeonato Nacional de Enduro
Acesso à Zona Espectáculo da “CROSS TEST”
Horário : Domingo, 8/03 a partir das 10:00 Horas
Tomando como ponto de partida a saída Norte do estacionamento descoberto do
Hipermercado Jumbo / Centro Comercial Alegro, vire à sua direita.
Percorra cerca de 500 metros e vire à sua esquerda. 100 metros depois, no final do asfalto, a
estrada está cortada. Em frente, disputa-se a CROSS TEST.
Neste local poderá inverter o sentido da marcha.
Não estacione em frente ao portão de acesso à fábrica existente no local, obstruindo o seu
acesso!
Tenha especial atenção a não impedir a circulação de outras viaturas nem bloquear as que já
estejam estacionadas. Cumpra sempre as ordens dos Marshal´s e autoridades presentes no
local para estacionar.

Cross Test

Campeonato Nacional de Enduro
Acesso à Zona Espectáculo da“EXTREME TEST”
Horário : Domingo, 8/03 a partir das 11:00 Horas
Tomando como ponto de partida a saída Norte do estacionamento descoberto do
Hipermercado Jumbo / Centro Comercial Alegro, vire à sua esquerda, circundando a “rotunda
oval” com que se depara.
470 metros após o ponto inicial encontra nova rotunda. Vire para o lado esquerdo – na 3ª
saída - e passe em frente ao Posto de Combustível.
Siga sempre em frente até a um STOP, ignorando um cruzamento que se lhe apresenta à
direita, em frente à OPEL / AMatosCar.
No STOP (junto à Renault / Nissan) vire à esquerda. Siga sempre em frente, em direcção a
Castelo Branco / Centro.
Na rotunda “do McDonald´s” siga em frente e percorra cerca de 1000 metros até encontrar
outra rotunda, - localizada após a P.S.P / “Elefante Azul”.
Siga em frente, em direção a Castelo Branco / Centro.
Percorra mais 450 metros até nova rotunda e siga novamente em frente. Mantenha-se do
lado direito da via, pois logo de seguida encontra uns semáforos onde deve virar à sua direita.
Siga em frente e passe por baixo de um viaduto sobre o qual está a linha do comboio.
Na rotunda que se segue, corte à sua esquerda. Percorra cerca de 625 metros e encontra do
seu lado direito o local onde decorre a EXTREME TEST.
Cumpra as ordens dos Marshal´s e autoridades presentes no local para estacionar.
Tenha especial atenção a não impedir a circulação de outras viaturas nem bloquear as que já
se encontram estacionadas.

Extreme Test

Campeonato Nacional de Enduro
Acesso à Zona Espectáculo da “ENDURO TEST”
Horário : Domingo, 8/03 a partir das 11:15 Horas
Tomando como ponto de partida a saída Norte do estacionamento descoberto do
Hipermercado Jumbo / Centro Comercial Alegro, vire à sua esquerda, circundando a “rotunda
oval” com que se depara.
470 metros após o ponto inicial encontra nova rotunda. Vire para o lado esquerdo – na 3ª
saída - e passe em frente ao Posto de Combustível.
Siga sempre em frente até a um STOP, ignorando um cruzamento que se lhe apresenta à
direita, em frente à OPEL / AMatosCar.
No STOP (junto à Renault / Nissan) vire à esquerda. Siga sempre em frente, em direcção a
Castelo Branco / Centro.
Na rotunda “do McDonald´s” siga em frente e percorra cerca de 1.000 metros até encontrar
nova rotunda, - após a P.S.P. / “Elefante Azul” - onde deve cortar à sua esquerda, para onde
indica “E.S.T. Escola Superior de Tecnologia” e “NERCAB Núcleo Empresarial”.
Do seu lado direito, -logo após a rotunda e quando desce a Av. do Empresário- decorre a
ENDURO TEST.
Cumpra as ordens dos Marshal´s e autoridades presentes no local para estacionar.
Tenha especial atenção a não impedir a circulação de outras viaturas nem bloquear as que já
se encontram estacionadas.

Enduro Test

