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Aditamento Nº. 01                                                                  1ª Prova – Pegões – 15 de Maio de 
2022

Informativo

A 1ª prova do 17º Troféu YAMAHA irá ser realizada uma vez mais em Pegões, um local e uma pista de excelência para 
receber toda a família YAMAHA. 

Como em 2019, o parceiro local neste regresso à competição é a Comissão de Festas de Pegões. 

Teremos três pistas para as diversas classes, devidamente identificadas no horário e no desenho da pista.

A Cronometragem das corridas encerrará 5 minutos (pista grande), 3 minutos (pista média) e 2 minutos (pista pequena) 
após a passagem pela meta do vencedor de cada corrida em termos absolutos.

De modo a diminuir o tempo de espera e organizar melhor a verificação técnica e a colocação dos transponders, serão 
utilizadas 2 linhas paralelas por ordem do alinhamento dos treinos.

Das pequenas alterações para 2022, destaca-se os seguintes temas:
- 4 provas em 2022.
- Novo quadro de valores de inscrição. 
- Devido ao elevado número de participantes, não será possível inscrever pilotos no dia da provas. As inscrições 
estarão disponíveis no site do Troféu Yamaha, até ao fim do dia de quarta-feira, anterior à prova.     
- Prémios de valor em vales de combustível. 
- Redefinição do limite de ano da classe Clássicas Cross. 
  
 Horário do dia e mapa da pista em folha anexa.

A Comissão do Troféu reserva-se o direito de alterar o esquema da prova se o número de participantes ou outra razão 
assim o justificar.

Nota:
Este Aditamento não dispensa a leitura do Regulamento Desportivo do 17º Troféu YAMAHA 2022. 

Estão de facto reunidas todas as condições para mais uma epata da 17ª edição do Troféu YAMAHA seja mais um grande 
dia de confraternização, competição e acima de tudo uma grande festa desta família YAMAHA. Contamos consigo, junte-
se a nós e traga, pelo menos, um amigo!


