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 4 – “Salto da Pedra Sentada”
Descrição:
Esta zona espetáculo foi criada para permitir aos espectadores assistirem em segurança ao segundo dos dois saltos. Tratase de um salto seguido de uma descida para uma curva À direita que antecede a reta final da prova. A inclinação da estrada permite “saltos em
comprimento” aos concorrentes mais corajosos e deliciar os espectadores com bons momentos de rallyes.
Tal como na ZE1, também aqui existe muito espaço para estacionar nas bases dos aerogeradores, pertencentes ao primeiro parque eólico,
instalados também nas imediações desta zona espetáculo.
Acessos:
O acesso faz-se pela EM614. A ZE 4 dista de Fafe 10 Km e devem seguir-se as indicações Lagoa, Rossas ou Vieira do Minho
via EM614. Mas, esta mesma estrada, será também utilizada pelos concorrentes para regressarem após cada uma das 3 passagens, ao parque
de assistência. O trânsito e o estacionamento na EM 614 estarão, por isso, muito condicionados.
A norte de Lagoa existe um segundo parque eólico que oferece também bastante espaço para estacionar. Acessos alternativos à EM614 para
chegarem ao lado norte da povoação de Lagoa:
Acesso 1 à Zona espetáculo 4 “Salto da pedra sentada”) abandonar a EM614 após Medelo, seguindo à esquerda, para Queimadela
durante 5Km pela EM612. Na igreja de Queimadela, seguir à direita até um entroncamento em Calções. Aqui, deve seguir em frente para
Felgueiras e não à direita para Cheda. A estrada é boa mas não aparece nos mapas. Em Felgueiras seguir as indicações até Lagoa por Gontim.

Mapa:

Mapa online:
http://maps.google.com.br/maps/ms?vps=8&ie=UTF8&hl=pt-PT&oe=UTF8&msa=0&msid=217119087901345735358.0004b9a042d6a5c1c2d28

Acesso 2 à Zona espetáculo 4 “Salto da pedra sentada” - (Percorrendo 3 km da estrada com piso de terra): - Sair de Fafe, seguir pela
EN207 durante 8 km, e em Travassos virar à direita para Monte. Continuar, pela estrada principal, sempre pela esquerda, até Monte durante
5Km. No centro de Monte, virar à direita, e seguir mais 4 Km, em piso de terra, até Lagoa por Gontim

Mapa:

Mapa online:
http://maps.google.com.br/maps/ms?vps=7&ie=UTF8&hl=pt-PT&oe=UTF8&msa=0&msid=217119087901345735358.0004b9a061856941d9efa

