
Ghidul spectatorului

TELIU
trofeul

Etapa a VI-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă - Dunlop 2016

Consiliul Local și Primăria TELIU



SAMBATA, 3 SEPTEMBRIE 2016
Recunoaşteri 1 - start la 30 secunde                09:00
Recunoaşteri 2 - start la 30 secunde                10:30
Recunoaşteri 3 - start la 30 secunde                12:00

Antrenamente cronometrate manşa I                15:30
Antrenamente cronometrate manşa a II-a                17:00
Antrenamente cronometrate manşa a III-a                18:30

DUMINICA, 4 SEPTEMBRIE 2016
Recunoaşteri 4 - start la 30 secunde               09:00
Recunoaşteri 5 - start la 30 secunde               10:30

Manşa I de concurs                14:00
Manşa a II-a de concurs               16:30

Festivitatea de premiere               20:00

RESTRICTII DE CIRCULATIE
Sâmbătă - 3 septembrie: 8:30-13:30, 15:00-20:00
Duminică - 4 septembrie: 8:30-12:00, 13:30-19:00

În primul sfârșit de săptămână a lunii septembrie se va desfășura în apropierea Brașovului, 
Trofeul Teliu, cea de-a șasea etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă Dunlop 
2016. La fel ca în primele șapte ediții, traseul întrecerii este dat de un tronson al 
Drumului Național 10, ce face legătura între județele Brașov și Covasna, iar startul va fi 
amplast la ieșirea din localitatea Teliu.

Având rolul de antepenultimă etapă și ținând cont că majoritatea clasamentelor oferă 
momentan situații strânse la vârf, Trofeul Teliu reprezintă o rundă foarte importantă ce 
promite spectacol. Cu o lungime de 3,55 km și o diferență de altitudine de 147 metri 
între start și finish, traseul combină zonele de viteză cu virajele tehnice, fiind apreciat de 
concurenți. 

Program



Harta zonei Hartă traseu



Hartă detaliată









Va rugam sa aveti in vedere ca luati 
parte la aceasta cursa pe propriul risc

Campionatul National de Viteza in Coasta reprezinta un sport spectaculos si incitant de privit, dar exista niste 
reguli de aur care trebuiesc respectate. Cunoscand aceste informatii, urmarirea unei curse automobilistice va
va oferi o experienta mult mai sigura si mai placuta.


