
10 i 11 de setembre, puntuable per als campionats d’Espanya, 
França (2a divisió), Catalunya i Trophée des Pyrénées

Definit el programa de la Pujada Ordino-Arcalís

Andorra la Vella, 18 de juliol de 2016. Avui s’ha publicat el reglament de la 
Pujada Ordino-Arcalís, prova que serà puntuable per als campionat d’Espanya, 
França (2a divisió), Catalunya i Trophée des Pyrénées, i es disputarà els pro-
pers dies 10 i 11 de setembre.

Per la seva ubicació als calendaris dels diferents campionats, la cursa serà de-
cisiva per la totalitat d’ells, reunint les millors màquines i pilots de l’especialitat 
de muntanya. En el reglament publicat avui per l’Automòbil Club d’Andorra, 
organitzador de la pujada, hi ha tota la informació sobre la prova, entre ella el 
programa-horari previst:

Dissabte, 10 de setembre de 2016
08.00h  Tancament de carretera al tràfic
09.00h  Inici dels entrenaments lliures
11.15h  Inici de les dues mànigues d’entrenaments Oficials
15.45h  Inici de la Cursa 1

Diumenge, 11 de setembre de 2016
07.30h  Tancament  de carretera al tràfic
08.30h  Inici de l’única màniga d’entrenaments Oficials
10.15h  Inici de la Cursa 2
12.45h  Inici de la Cursa 3
15.00h  Lliurament de premis

La Pujada Ordino-Arcalís se celebrarà aquest any entre els punts quilomètrics 
22,4 i 26,4 de la carretera CS-380 d’Ordino a l’estació d’esquí de Vallnord-
Arcalís, amb un desnivell de 300 metres i un pendent mitjà del 7,25%. El punt 
d’arribada té una altitud sobre el nivell del mar de 2.250 metres. L’oficina per-



manent, la sala de premsa i el lliurament de premis tindran com a marc l’edifici 
l’Hortell, d’Arcalís, a pocs metres del parc tancat i de la sortida de la prova.

Es distribuiran nombrosos premis als millors classificats de cada categoria i 
campionat. El guanyador absolut de totes les categories confoses s’adjudicarà 
el Trofeu Joan Vinyes Casanovas, que es lliurarà en memòria i reconeixement 
d’aquest extraordinari pilot que, entre altres assoliments esportius, va aconse-
guir el títol de Campió d’Espanya de Muntanya de 1986. Joan Vinyes, membre 
d’una saga andorrana de grans pilots, va morir al desembre de 2015 als 69 
anys d’edat.

www.pujadaandorra.com

Per informació de premsa: JAS, +34 93 885 22 56 – www.jas.es


