
 
 

 

X-Trophy Ferreira do Zêzere 

2023: Tudo a postos para a 
segunda ronda do X-Trophy 

- PERTO DE CENTENA E MEIA DE PILOTOS ALINHADOS PARA O X-TROPHY 

FERREIRA DO ZÊZERE 2023 

- ORGANIZAÇÃO PREPAROU PISTA E RECINTO DE QUALIDADE PARA 

RECEBER PUBLICO E PILOTOS 

É já no próximo dia 12 que a caravana do Troféu X-Trophy viajará até Ferreira do 

Zêzere para disputar a segunda ronda do maior troféu de Resistências TT disputado 

em Portugal.  Á chamada da organização da prova composta pelo Moto Clube de 

Ferreira do Zêzere e também pelo Município local, correspondeu novamente uma 

vasta caravana onde se incluem a maior parte dos lideres da classificação do troféu 

bem como um grande número de rápidos pilotos dispostos a lutar pelos melhores 
lugares da classificação. 

Na primeira prova da edição de 2023 do Troféu X-Trophy disputada em Pinhal Novo, 

coube ás classes de seniores integrarem uma nova competição nacional promovida 

pela FMP denominada Challenge TT. Agora, em Ferreira do Zêzere será a vez dos 

mais pequenos conquistarem também pontos para uma segunda competição 

disputada juntamente com o X-Trophy, mais propriamente o Troféu Mini-Baja, para 
pilotos dos 8 aos 16 anos. 

A prova de Ferreira do Zêzere terá o seu inicio pelas 9 da manhã, com a primeira 

prova de 30 minutos das classes Iniciados. Logo que os primeiros pilotos abandonem 

a pista, arrancará a segunda prova.  Seguindo a lógica da alternância em pista, serão 

os Quad que irão abrir a competição dos pilotos seniores, tendo a sua partida 

agendada para as 11h30m. Assim sendo, a prova Moto disputar-se-á de seguida, 
com a partida a ser dada pelas 13h30m. 



 
 

O traçado da edição de 2023 é muito semelhante ao traçado da edição anterior, com 

correções de pormenor e algumas melhorias, porem mantem-se em toda a sua 

extensão as características que apresentou em 2022, sendo rápido e exigente, 

desenhado nas colinas sobranceiras á Barragem de Castelo de Bode com algumas 

passagens muito belas. Comparativamente á primeira prova, temos uma mudança 

grande de tipo de terreno, deixando para trás a pista quase sem relevo, desenhada 

numa planície praticamente isenta de vegetação e em piso de areia e lama que 

encontramos em Pinhal Novo, para passarmos para um piso bastante mais duro, 

sobretudo de barro e alguma pedra, com algumas zonas onde poderá ter água e 

lama, mas com a principais características a serem mesmo o relevo de declives 

acentuados e a vegetação que ladeia de forma quase sempre permanente o traçado 

de Ferreira do Zêzere.   O percurso principal tem uma extensão próxima dos 10 
quilómetros, com a zona de partidas e chegadas instalada na pista do Aeródromo. 

O "X-Trophy Village" irá estar localizado na pista do Aeródromo Municipal de Ferreira 

do Zêzere, oferecendo um espaço amplo e com as devidas condições para que as 

equipas se possam instalar. Também no mesmo espaço irá estar instalada uma 

infraestrutura preparada pelo Moto Clube de Ferreira do Zêzere para receber o 

público , existindo um espaço para alimentação e bebidas, e estando também 
previstas algumas atividades de animação para os presentes. 

As listas de inscritos podem ser descarregadas a partir do site oficial em www.x-
trophy.com 

Os tempos online irão ser disponibilizados pela Cronobandeira em http://x-

adventure.cronobandeira.com/  

O X-Trophy Ferreira do Zêzere será organizado pelo Moto Clube de Ferreira do Zêzere 
e pelo Município de Ferreira do Zêzere. 

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 Codigo 4x4, do Guia Rural 

e do Imagensdesportivas.com 

PROGRAMA PREVISTO 

• 07:00 - Abertura de Secretariado 

• 07:10 - Abertura verificações Técnicas 

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

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

• 10:30 - Briefing gera MOTO e QUAD 

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

• 13:30 - Inicio Prova Classes MOTO - 1h30mts 

• 16:00 – Publicação de classificações 

• 17:00 - Entrega de prémios e troféus 
(Horários estimados) 

Tags Instagram e Facebook: #xtrophy #xadventure 

Site oficial: www.x-trophy.com 
Facebook oficial: facebook.com/xtrophy/ 
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