TROFEU CIUTAT D´ INCA – GARDENHOTELS. 25 juliol 2020.
El Campionat de Balears de Motocròs Base arriba dissabte a
Inca i diumenge la Diada de Motocròss èlit.
Comença el compte enrere pel Trofeu Ciutat d'Inca, prova del
Campionat de Balears Motocròs Base, que se celebrarà el pròxim
dissabte 25 de juliol a partir de les 8 hores en el circuit Territori 100
Emocions. En aquesta competició participaran pilots arribats de totes
les Illes Balears, de les categories: 50 cc / 65 c.c., Sub-18 i
Promeses.
Per tant, a partir de les 8:00 hores es realitzaran les verificacions
tècniques als participants al mateix circuit. A continuació, de 8.45 a
9.55 hores es duran a terme els entrenaments lliures i cronometrats
de les diverses categories. Una vegada finalitzats els entrenaments, a
les 10 hores començarà la cursa, que estarà dividida en dues tandes
de pilots. D'aquesta forma, de 10 a 11:20 hores, serà el torn de la
primera màniga i d'11.30 a 12.50 hores, està prevista la celebració
de la segona màniga i per tant de la que surten els guanyadors
definitius de la carrera. Una vegada finalitzada la cursa, es farà l'acte
de lliurament de premis a les 13.15 hores, tot respectant les mesures
de seguretat imposades per la Pandèmia COVID19.
Cal recalcar que dissabte, a les 9.00 hores abans de començar
la competició, es durà a terme un homenatge a Adolfo
Caballero, pilot de motociclisme que va perdre la vida la
setmana passada a un tràgic accident de trànsit amb només
22 anys. Hi assistiran els familiars del pilot.
D'altra banda, el diumenge 26 de juliol a les 9:00 hores i fins a les
13:00, se celebrarà la Diada de Motocròs èlit al mateix Circuit
Territori 100 Emocions.
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8:00 a 8:40. Verificaciones técnicas
8:40 a 8:45. Brifing
8:45 a 9:05. Entrenos libres/cronometrados Sub18
9:10 a 9:30. Entrenos libres/cronometrados MX85
9:35 a 9:55. Entrenos libres/cronometrados MX65 y Minicross
10:00 a 10:20. Primera manga MX85
10:30 a 10:50. Primera manga MX65 y Minicross
11:00 a 11:20 Primera manga Sub18
11:30 a 11:50. Segunda manga MX85
12:00 a 12:20. Segunda manga MX65 y Minicross
12:30 a 12:50. Segunda Manga Sub18

13:15 hrs Entrega de trofeos

El dimarts 21 de juliol es va fer la presentació de la cursa a
la Plaça d´Espanya d´Inca amb el Batle d´Inca Virgilio
Moreno, el Regidor de Festes Toni Penya, el Regidor
d´Esports Sebastià Oriol, el coordinador d´Esports Mateu
Canyellas i el representant de 100emocions, organitzadors
de la prova, Pedro Mas.

