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Regulamento Particular XXXIV RAID FERRARIA 2022 

 

Data: 22/04/2022 

 

 

Aditamento IV ao RP 

(Briefing escrito) 

 

Alteração no Programa, o Briefing será escrito. 

 

Briefing 

Os Municípios de Abrantes, Ponte de Sor e Gavião dão-vos as boas vindas ao Raid 

Ferraria 2022 

Para vossa informação e para que a prova decorra, como sempre, dentro dos mais 

elevados padrões de segurança pedimos a vossa atenção particular para o seguinte: 

O percurso está todo marcado com o mesmo critério e tem a sinalética muito visível 

ao longo dos 150 km que grosso modo tem 3 zonas distintas:  

Até ao KM 30 pista muito técnica, sinuosa e bastante degradada com terrenos 

variados de charneca alternando entre saibro e cascalho grande e pequeno 

Do Km 30 até ao KM 100 pista rápida com terrenos variados de charneca e 

pinhal/eucaliptal com o piso de saibro, cascalho e por vezes alguma areia geralmente 

em boas condições alternando entre retas longas e zonas mais técnicas e acidentadas  

Do Km 100 até ao KM 150 pista mais técnica alternando entre zonas acidentadas e 

rápidas com alguns obstáculos e com o piso em condições medianas 

Chamamos a vossa atenção que este levantamento foi feito até ao dia de quinta feira 

21 (seco) pelo que as chuvas de sexta 22 poderão ter alguma influência 
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APESAR DE MUITO BEM SINALIZADA CHAMAMOS A VOSSA 

ATENÇÃO PARA OS SEGUINTES PONTOS MAIS CRITICOS NA 

PISTA  (Complexos ou perigosos) 
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Diretor de Prova 

Luís Manuel Couteiro Metela 
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