O WRC Fafe Rally Sprint 2013 obedecerá, também, às regras impostas pelo
campeonato do mundo de rallyes. As Zonas Espetáculo (Z.E.), são espaços
bem definidos, onde foram criadas e melhoradas as condições de conforto,
higiene e segurança.
Para garantir que a prova se realiza nas condições exigidas, devem os
espetadores escolher com antecedência a Z.E.
As movimentações fora destas zonas com rede não serão autorizadas e as
travessias fazem-se exclusivamente nos locais assinalados.
Assim:
PERTO DO PERCURSO DA PROVA, OS ÚNICOS ESPAÇOS PERMITIDOS ESTÃO LIMITADOS COM REDE.
Este evento terá 3 passagens consecutivas, e para que se possa realizar, os concorrentes devem efetuar os percursos de
ligação sem problemas. Por isso, a acesso automóvel à zona de partida, no lugar de Vila Pouca, não será permitida. A circulação
e o estacionamento na EM 614, por onde se fará o regresso ao parque de assistência, serão também muito condicionados.
Observe, também as seguintes regras:
- Utilize sacos para o lixo e deixe-os nos locais apropriados existentes na zona espetáculo.
- Siga, cumpra e ajude a cumprir as indicações dos assistentes e das autoridades. Colaborar é proteger o Rally.
- Não danifique o equipamento instalado.

ZE 3 – “Confurco”
Descrição:

Na zona espetáculo “Confurco” é possível assistir à prova num dos locais mais famosos e apreciados pelos amantes dos
rallyes. Refere-se ao local onde a estrada municipal que a prova percorre atravessa a estrada nacional 311. A aproximação ao alcatrão faz-se a
descer num encadeado de curvas mais lentas até duas direitas abertas que antecedem uma reta de 100 metros com final largo que permite
entrar bem depressa nos 50 metros de alcatrão liso mas sujo devido à passagem dos primeiros automóveis.
A saída para a terra é lenta e permite iniciar uma nova subida em aceleração. É um espaço completamente aberto, e aos espectadores é quase
sempre possível assistir a uma extensão considerável do percurso. Além disso, esta zona espetáculo sofreu intervenções para albergar ainda
mais espectadores dentro dos locais designados para o efeito. Criaram-se condições que permitem obter, novamente, imagens fantásticas num
ambiente único.

Acessos:
O acesso a esta ZE só poderá ser feito através da EN 311 mas, infelizmente, não existem parques disponíveis nas
imediações. Partindo de Fafe, devem seguir a EN durante 11 Km na direção de Cabeceiras de Basto e estacionar de acordo com as indicações
das autoridades.
Mapa:

Mapa online:
http://maps.google.com.br/maps/ms?vps=4&ie=UTF8&hl=pt-PT&oe=UTF8&msa=0&msid=217119087901345735358.0004b9a101acb18072fc9

