
 
 

 

X-TROPHY PINHAL NOVO 2023: MAIS DE 150 PILOTOS NO ARRANQUE DO 

TROFÉU X-TROPHY EM PINHAL NOVO NO PRÓXIMO DOMINGO  

 MX CARAMELOS RECEBE O ARRANQUE DA TEMPORADA DE 2023 DAS RESISTÊNCIAS TT MOTO, 
QUAD E INICIADOS 

 X-TROPHY PINHAL NOVO VALIDO PARA O NOVO CHALLENGE TT DA FMP 
  

É já no próximo domingo que o recinto do MX Caramelos em Lagoa da Palha, Pinhal Novo irá receber a prova de 

abertura da edição de 2023 do Troféu X-Trophy, uma prova que regressa ao calendário do X-Trophy depois da 

excelente estreia na edição de 2023. 

A estreita colaboração entre a X-Adventure , entidade promotora do Troféu e a FMP - Federação de 

Motociclismo de Portugal permitiu que em 2023 o X-Trophy passasse a ser um troféu de âmbito nacional, e 

fosse ainda válido para outras competições promovidas pelo órgão federativo, como é o caso da Mini-Baja e do 

Challenge TT, uma nova competição com um formato inédito mas muito aliciante que irá ser disputado pela 

primeira vez este ano.     

Será também a prova de Pinhal Novo que terá as honras de abertura do Challenge TT, sendo válida para pilotos 

federados nas categorias Moto e Quad.   Este é um aliciante extra que promete tornar ainda mais competitivo 

o evento do MX Caramelos. 

Mais de uma centena e meia de participantes fez a sua inscrição para poder participar na prova de abertura,  

entre federados e hobby, incluindo um numero muito grande de pilotos experientes e muito rápidos, que 

habitualmente anima esta e outras competições.   Entre eles encontram-se muitos dos vencedores e melhores 

classificados a edição de 2022, bem como vários pilotos do chamado "grupo da frente" do CNTT.   

As motos são a categorias que mais inscritos apresenta, com perto de uma centena de pilotos, sendo no entanto 

o "pelotão hobby" o mais numeroso e recheado, prometendo dar que fazer os homens  das categorias 

Federados.  A lista de inscritos Quad é mais reduzida, e ao contrario das motos, são os pilotos da classe Elite que 

estão em maior número,  sendo de prever uma prova disputada ao segundo tal e qual como nas motos. 

Nos iniciados são também as motos de duas rodas que estão presentes em maior número, com um grupo muito 

animado de jovens pilotos, particularmente rápidos e divertidos. 



 
 

O percurso da edição de 2023 irá ser muito semelhante ao utilizado em 2022, mantendo-se as principais 

características de rapidez e segurança, em piso maioritariamente composto por areia e algumas zonas de terra 

um pouco mais dura.  

O recinto permitirá ao publico presente observar durante muito tempo e em vários pontos diferentes a 

prestação dos concorrentes.  Falando de publico, para esta edição a entrada será livre.  

O X-Trophy Pinhal Novo 2023 irá arrancar logo pelas 7 da manhã, com a abertura do secretariado localizado no 

recinto do MX Caramelos em Lagoa da Palha.   Os primeiros em pista serão os mais pequenos, estando a partida 

da classe MOTO Iniciados programada para as 9 da manhã, seguindo-se depois a categoria QUAD iniciados. 

Ás 10h30m terá lugar o briefing das classes Moto e Quad, estando a partida da prova MOTO prevista para ter 

lugar ás 11h30m, e duas horas depois, ás 13h30m irá arrancar a prova QUAD. 

O X-Trophy Pinhal Novo 2023 irá terminar com a habitual cerimónia de entrega de prémios ás 17 horas. 

Em jeito de antevisão da prova, Luis Pirralho disse-nos que: "Estamos com uma grande expectativa de termos 

uma grande prova no próximo domingo. Temos uma lista de inscritos vasta e com muita qualidade, temos uma 

organização motivada e que fez melhorias na sua estrutura e no recinto, e temos o aliciante extra da prova ser 

valida para o novo Challenge TT."    

Esperamos também ter uma boa moldura humana, até porque desta vez não irá existir a cobrança de entradas.    

Quero aproveitar ainda para deixar um agradecimento ás entidades que se juntaram a nós e permitiram realizar 

esta corrida e também dar continuidade ao troféu X-Trophy durante toda a temporada de 2023" conclui. 

O X-Trophy Pinhal Novo é organizado pelo MX Caramelos, contando com o apoio do Município de Palmela, da 

Freguesia de Pinhal Novo, dos Bombeiros do Pinhal Novo, e de um vasto grupo de parceiros que contribuíram 

para a realização do evento. 

O Troféu X-Trophy é promovido pela X-Adventure, sob a égide da FMP - Federação de Motociclismo de Portugal, 

e como apoio da Goldspeed, da Loncin, da Mundimat, da Mundilimpa, da Tanqueluz e da Tractomoz, e ainda do 

Guia Rural e do Imagensdesportivas.com 

O programa previsto para o próximo domingo dia 12 é o seguinte: 

 

PROGRAMA 
• 07:00 - Abertura de Secretariado 

• 07:10 - Abertura verificações Técnicas 

• 09:00 - Inicio  Prova Classes MOTO – INICIADOS (30mts)  

• 09:30 - Inicio  Prova Classes QUAD – INICIADOS (30 mts) 

• 10:30 - Briefing geral MOTO e QUAD 

• 11:30 - Inicio  Prova Classes  MOTO - 1h30mts 

• 13:30 - Inicio  Prova Classe QUAD -  1h30mts 

• 16:00 – Publicação de classificações 

• 17:00 - Entrega de prémios e troféus 
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