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Rally Fim d’ Ano Hotel Mercure  
Figueira da Foz 2012/2013 

 
O CAAFF associou-se ao CAC (Clube Automóvel do Centro) de modo a que o Rally Fim d’Ano 

passasse a estar Federado. Tentando sempre inovar, condicionados pela crise económica actual e a 
diminuição acentuada dos patrocínios, criamos um Programa que esperamos que seja do vosso agrado. No 
verso têm ao vosso dispor o Boletim de Inscrição, sendo aceites até 70 equipas concorrentes, por rigorosa 
ordem de recepção das inscrições. Se quer participar connosco, não se atrase no envio da sua inscrição. 

No valor da Inscrição, para além do seguro da Prova durante os 2 dias, cujo valor foi discriminado, 
estão incluídas 3 refeições para 2 pessoas (almoço e jantar de dia 29, lanche de dia 30), troféus para todos os 
participantes para além de mais algumas surpresas. 
 
 

Programa 
 

25 Novembro às 15H00 na sede – Abertura das Inscrições 
10 de Dezembro às 24.00 – Encerramento da recepção de inscrições 
 
28 de Dezembro das 18.00 às 20.00 - Verificações técnicas em frente ao Hotel Mercure 
 (Av 25 de Abril, Figueira da Foz)      (Facultativo )   
 
29 de Dezembro: 

08.00 às 09.00 – Verificações técnicas em frente ao Hotel Mercure 
          09.30 – Briefing com os concorrentes 

10.00 – Saída do primeiro concorrente para a Prova de Estrada 
16.30 – Chegada prevista do primeiro concorrente 
18.00 – Saída do primeiro concorrente, para a especial noturna. 
21.00 – Jantar convívio 

 
30 de Dezembro: 

14.00 – Início da Prova de Perícia 
17.00 – Fim da Prova de Perícia 
18.00 – Entrega de prémios no Hotel Mercure. 

 
31 de Dezembro às 00.00 – Fogo-de-artifício ano novo e Programa de fim de ano das 
Festas da Cidade         (Facultativo) 
 
 
 
 

A Direcção do CAAFF 
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