RESISTÈNCIA OFF-ROAD D’AMER
COPA DE CATALUNYA DE RESISTÈNCIA OFF-ROAD
Resistència de Turismes
Circuit Els Peluts
26 de maig de 2013

REGLAMENT PARTICULAR
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PROGRAMA HORARI
Data
Horari
26-04-13 Publicacio Reglament i inscripcions
21-05-13 Tancament d’inscripcions
22-05-13 Publicació llista inscrits

DIV

Hora Inici Hora Final
22:00
22:00
22:00

Verificacions
Administratives

Resist.

08:15

09:00

Verificacions
Tècniques

Resist.

08:30

09:30

Lloc
Secretaria
i
Web

Circuit
26-05-13

Briefing

09:45

Llista d’Autoritzats Resistència

Resist.

10:00

Entrenaments Lliures Resistència

Resist.

10:15

Inici Resistència
Fi Resistència

Resist.
Resist.

11:00
14:00

Publicació de resultats i Trofeus



10:00

Els Peluts
d’Amer

10:35

14:30

NOTA : Aquest Programa horari preveu el desenvolupament de cursa del dia 26 de
maig de 2013, podent-se variar alguns dels aspectes prèvia notificació a tots els
afectats per part del Comitè Organitzador. Per causes de força major, l’horari es
podrà endarrerir o avançar segons les necessitats organitzatives.

TAULER OFICIAL D'ANUNCIS:
A partir del dia 26 d’abril de 2013 de les 22:00 hores, fins el dia 25 de maig 2013 a les 23:00
hores estarà situat a l'oficina permanent de la prova situada:
Escuderia La Garrotxa
Ctra. St Martí, 3
17811 Santa Pau – Girona
www.escuderiagarrotxa.es
www.offroad.cat - info@offroad.cat

Tel 972 68 02 58 – 629 78 90 87
Fax 972 68 02 14

El dia 26 de maig de 2013 de les 07:00 a les 18:00 estarà situat al Circuit Els Peluts d’Amer.
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Article 1. Definició:
Art. 1.2.- L'entitat CLUB D’AUTOMOBILISME ESCUDERIA LA GARROTXA amb el Permís
d'Organització de la Federació Catalana d'Automobilisme núm:.................................
organitza la RESISTÈNCIA OFF-ROAD D’AMER, de categoria territorial i puntuable per la
Copa de Catalunya de Resistència Off-Road de Turismes i per a l’Open Off-Road de Lleida,
que és desenvoluparà el dia 26 de maIig de 2013 al Circuit Els Peluts d’Amer.
Art. 1.2.-Comitè Organitzador:
President JOSEP MASLLORENS I FEIXAS
Vocal JOSEP SERRA TRIAS
Secretari JOAN PLANELLA BOADA

1.3.-Quadre d'oficials:
Col·legi Comissaris Esportius
President - FCA

Sr. Toni Castillón
Sr. Ramon Torrentgenerós
Sr. Joan Rojas

CD-xx-CAT
CD-xx-CAT
CD-xx-CAT

Delegat FCA

Sr. Toni Castillón

Director de Cursa i Seguretat
Cap Controls Pista

Sr. Lluís Ball-llosera
Sr. Jaume Pont

DC-xx-CAT
OD-xx-CAT

Secretari de Cursa

Sr. David Domingo

SC-xx-CAT

Relació Concursants

Sr. Rosa Ballarin

SC-xx-CAT

Sr. Miquel Rosell

OC-xx-CAT

Sra. Laura Farran

OB-xx-CAT

Parc d’Assistència, Control de Sra. Rosa Ballarin
signatures i repostatge

OB-xx-CAT

Comissaris Tècnics

Cronometratge

Llocs Control

Escuderia La Garrotxa
(Mitjançant Complement)

Jutges de fets

Tots els oficials nomenats en aquest quadre es
nomenen Jutges de Fets.

Cap Serveis Mèdics
Servei d’ambulàncies
Servei d’extinció d’incendis

Dr. Xxx
Creu Roja d’Olot
Parc Bombers d’Olot

Col nº xxx
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Article 2. Puntuabilitat
Aquesta prova serà puntuable per:
-

Copa de Catalunya de Resistència Off-Road de Turismes
Copa de Catalunya de Resistència Classe 1
Copa de Catalunya de Resistència Classe 2

Article 3 Descripció
Aquesta prova és celebrarà al Circuit Els Peluts d’Amer d'una longitud de 900 metres i, una
amplada mitjana de 12 metres.

Article 4 Vehicles admesos
Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’art. 7 del Reglament Esportiu de la
Copa de Catalunya de Resistència Off-Road de Turismes de la FCA 2013:
- Classe 1: Vehicles fins a 1.600 cc
- Classe 2: Vehicles fins a 2.000 cc

Article 5 sol·licitud d'inscripcions. Inscripcions
Tota persona que vulgui participar a la RESISTÈNCIA OFF-ROAD D’AMER, ha de trametre
la sol·licitud d'inscripció, amb data límit fins a les 22:00 hores del dia 21 de maig de 2013,
degudament complimentada a la Secretaria de la Prova (la sol.licitud d’Inscripció està a
disposició dels interessats a la web: www.offroad.cat).
Escuderia La Garrotxa
Ctra. St Martí, 3
17811 Santa Pau – Girona
www.escuderiagarrotxa.es
www.offroad.cat - info@offroad.cat

Tel 972 68 02 58 – 629 78 90 87
Fax 972 68 02 14

Article 6 Drets d'inscripció. Assegurança. Jurisdicció.
Art. 6.1.- Els drets d'inscripció, son els següents:
Acceptant la publicitat de l'organitzador:
Pagament mitjançant transferència ..............................150 €.Pagament el dia de la cursa ..........................................180 €.No acceptant la publicitat...............................................250 €.Art. 6.2.- Número de compte per fer l’ingrès:
Titular: Club Esportiu d’Automobilisme La Garrotxa.
2030 – 0011 – 12 – 3300025469
Art. 6.3.- La sol·licitud d'inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels drets
d'inscripció.
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Art. 6.4.- Es retornaran els drets d'inscripció:
Inscripcions refusades
Si la prova no es celebra
Art. 6.5.- L’organitzador retornarà el 50 % dels drets d’inscripció als concursants que per
raons de força major degudament verificades no puguin presentar-se i avisin abans de l’inici
de les verificacions administratives.
Art. 6.6.- La pòlissa d’assegurança contractada per l’organitzador cobreix les garanties
exigides per la FCA per enguany.
Art. 6.7.- Jurisdicció i acceptació de condicions.
Jurisdicció.Aquesta prova queda regulada i sotmesa als Estatuts i normativa aplicable de la FCA.
Especialment es regeix pels següents Reglaments i normes:
- Per les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la
FCA.
- Pel Reglament Esportiu de la Copa de Catalunya de Resistència Off-Road de
Turismes.
- Pel Reglament Tècnic de la Copa de Catalunya de Resistència Off-Road de
Turismes.
- El CEI s’aplicarà prioritariament en els aspectes generals i de procediment, i
particularment en els casos de Reclamació i Apel·lació.
- Pel present Reglament Particular.
Acceptació de condicions.El concursant i tots els membres del seu equip, pel fet de tramitar la seva inscripció a la
present competició, queden sotmesos als Reglaments i normes indicades en aquest article.
El Concursant i tots els membres del seu equip reconeixen que han llegit i accepten sense
cap reserva aquests Reglaments i normes, tant per ells mateixos com per tots els membres
del seu equip. El Concursant/participants manifesten que la participació en aquesta
competició suposa la pràctica d’un esport d’alt risc i per tant accepten i assumeixen tots els
riscos que poden derivar-se d’aquesta activitat, així com declaren participar en aquesta
competició sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat. Així mateix declaren que no faran
responsables ni als Organitzadors, ni als Oficials, ni als col.laboradors, ni a la FCA de
qualsevol accident o lesió ocorregut durant la prova, així com els exclouen de tota
responsabilitat, i renuncien a formular cap reclamació contra els mateixos.

Article 7. Publicitat
Els concursants que acceptin la publicitat proposada per l'organitzador, hauran de reservar
obligatòriament uns espais determinats (publicats mitjançant complement) per posar-hi les
enganxines publicitàries.
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Article 8.- Desenvolupament de la prova
Art. 8.1.- Sistema de cronometratge
A) UTILIZACIÓ OBLIGATORIA DE TRANSPONDERS
En aplicació de L’art. 18.3 del Reglament Esportiu de la Copa de Catalunya de Resistència
Off-Road de turismes, els aparells transponders hauran de ser de propietat del participant
habitual del Campionat i de propietat o llogats a l’organitzador del participant no habitual. En
tot cas es responsabilitat del participant la conservació i el bon ús del transponder per a
garantir d’aquesta forma el bon funcionament en tot moment. Per tant, tots aquells
participants no habituals del Campionat, que no disposin de transponder propi per al
cronometratge oficial de la prova, hauran de llogar obligatòriament un transponder a la
organització per poder prendre part en la prova.
B) LLOGUER DELS TRANSPONDERS
El participant que necessiti un transponder de la organització haurà d’abonar un quota de
lloguer en el moment de la verificació administrativa de 20 Euros. Una vegada abonada la
mencionada quantitat li serà lliurat el transponder corresponent, essent responsabilitat
exclusiva del concursant/participant el bon ús i manteniment del mateix..
C) FIANÇA
A més de la quota de lloguer, el concursant/participant no habitual que opti pel lloguer, haurà
de dipositar una fiança de 100 Euros en el moment de realitzar la verificació administrativa,
que li serà retornada a la devolució del transponder una vegada finalitzada la prova.
La pèrdua i/o deteriorament del transponder llogat per l’organització suposarà la pèrdua de
la fiança, podent rebre altres sancions si així ho estimen els Comissaris Esportius.

Art. 8.2.- Abans de la sortida els vehicles participants s'agruparan en el parc de Treball,
situat al Circuit de Lleida.
Art. 8.3.- Els participants hauran d'estar en tot moment a disposició del Director de Cursa.
Art. 8.4.- Briefing: El Director de Cursa, realitzarà una reunió informativa als concursants i
participants a l'hora indicada al Programa horari. Tots ells tenen l'obligació de ser-hi presents
durant tota la reunió.
Art. 8.5.- Les penalitzacions seran les previstes en els corresponents Reglaments
aplicables.
Art. 8.6.- Entrenaments Lliures:
Es preveuen 20 minuts segons el Programa Horari.
Art. 8.7.- Desenvolupament de les curses:
Segons està previst en el Reglament Esportiu de la Copa de Catalunya de Resistència OffRoad FCA. La durada de la cursa serà de 3 hores.
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Article 9. Verificacions abans de la sortida i durant la prova
Art. 9.1.- Tots els equips participants, o una persona delegada, s'han de presentar amb el
seu vehicle a les verificacions previstes en el Programa Horari.
Art. 9.2.- Si ho demanen el Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a la
zona habilitada com a parc tancat de final de cursa.

Article 10. Classificacions i Trofeus per la prova
Art. 10.1.- Classificacions. S'establiran les classificacions següents:
- Classificació General Resistència.
- Classificació Classe 1 Resistència.
- Classificació Classe 2 Resistència.
Art. 10.2.- Trofeus. Es lliuraran trofeus als pilots dels 3 primers equips classificats de la
Classificació General de Resistència i també de la Classe 1 i de la Classe 2.
Art. 10.3.- El Lliurament de Trofeus tindrà lloc al Circuit Els Peluts d’Amer a l’hora indicada
en el Programa Horari.

Article 11. Disposicions complementàries
L’organitzador es compromet a la publicació de tota la informació sobre la prova a la web:
www.escuderiagarrotxa.es i www.offroad.cat (Reglament Particular, Complements, Inscrits,
Plànol del Circuit, Accessos al Circuit, possibles modificacions i canvis, etc ...)

El Comitè Organitzador
Santa Pau, 26 d’abril de 2013.
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