Dossier de imprensa da Prova

9 de Agosto de 2009
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Informação Sobre a Prova

O Downhill Urbano está na moda e são cada vez mais as autarquias a procurar encontrar uma
data no calendário que permita a realização de prova destas que, para além da espectacularidade,
leva muitas pessoas ao centro das localidades, movimentando massas e dinamizando a economia
local.
Após o sucesso da sua primeira edição, que mereceu destaque em revistas nacionais e na
imprensa regional, e também de uma boa afluência do público, o evento “Anima\RTP Ponta
Delgada DHU’”, marcara novamente presença na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel,
nos Açores, organizado pela CreationOX.com, sendo este ano uma prova a contar para o
calendário nacional de DHU – Downhill Urbano, elevando assim o nome dos Açores pela 1º vez ao
mais alto nível nacional de ciclismo.
As ruas serão novamente fechadas para que os rider’s (ciclistas) nacionais e regionais possam
mostrar todo o seu potencial, numa mistura de velocidade, destreza e manobras. Num percurso
descendente e cheio de adrenalina os atletas, vão partir da Rua Agostinho Pacheco(edifício dos
CTT- Antero de Quental) até as Portas da cidade, os atletas terão de ultrapassar alguns
obstáculos: rampas, escadas, drop’s, etc…
A prova será definida por: duas mangas, onde todos os atletas darão o seu máximo para no fim
de conseguir o troféu desta prova. Sendo uma prova nacional, espera-se cerca de 35 participantes
do circuito nacional de DHU, mais atletas regionais.
A iniciativa promete paralisar a cidade para ver passar todos os atletas. Uma mistura de
adrenalina, manobras e o tradicional bem-estar açoriano garante viciar todos os açorianos e
turistas presentes na ilha. Marca presença no dia 09 de Agosto, para tal acede ao site
www.pontadelgadadhu.com para mais informações.

Circuito da Prova
Mapa da Prova:

Ruas do Circuito
Ruas pertencentes ao percurso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rua Agostinho Pacheco
Parque dos Pinheiros
Rua do Castilho (Antiga rua do Lameiro)
Rua do Castilho
Rua Machado dos Santos
Rua Manuel da Ponte
Beco do Clube Micaelense
Largo da Matriz
“Ilhas” entre o largo da Matriz e a Praça Gonçalo Velho Cabral
Praça Gonçalo Velho Cabral

Ruas que serão lesadas devido às ruas acima referidas:
•
•
•

Ladeira dos Pinheiros
Rua Dr. Bruno T. Cardoso
Rua Dr. António J. Almeida

Espaços públicos pretendidos para a realização da prova:
•
•

•

Fachada dos CTT, estação Antero de Quental, para ponto de partida da prova, e o parque
privado da mesma para servir de parque fechado para a prova.
Permissão do uso da rua António José de Almeida, para passagem do transporte dos atletas e
das bicicletas para o ponto de partida da prova, passando de seguida pela Rua Pedro Homem e
Rua de Santana.
Parque Fechado para a construção das rampas (previsto, liceu de Ponta Deglada)

Horário do encerramento das ruas
•

07h00 as 19h00 (ainda a confirmar)
(Ter em atenção as ruas estarem sem carros estacionados)

Horário das Provas
A prova terá lugar no dia 9 de Agosto de 2009, com o seguinte horário:
a) – 09h00 – 11h45 – Treinos Livres
b) – 12h00 – 13h15 – Descida Oficial de Treino (Cronometrada)
c) – 14h00 – 15h15 – 1ª Descida Oficial da Prova
d) – 16h00 – 17h15 – 2ª Descida Oficial da Prova
e) – 17h30 – Prova de Saltos (extra prova)
f) – 18h00 – Entrega de Troféus
PS: Os horários alternativos prevêem um atraso de, respectivamente, 15 e 30 minutos ao horário oficial
previsto.

Regulamento da Prova
Regulamento:
Aguarda relatório nacional…

Contactos Organizador
Organizador\Design: Fábio Jorge Paiva
Mail: fabiojorgepaiva@gmail.com
Contactos: 96 75 35 703 - 91 453 92 43

Apoios\Patrocínio

