COMPLEMENT Nº1
Amb el present document es modifiquen els següents articles del Reglament Particular de la següent forma:
TEXT NOU
TEXT SUPRIMIT
PARC D’ASSISTÈNCIA
Hi haurà 1 Parc d’Assistència, ubicat a l’Avinguda Pirineus d’Alp
Els Equips d’Assistència, hauran de respectar la distància de 2 metres amb un altre equip.
Els Equips hauran d’adjuntar amb la seva inscripció, el nom de màxim 4 persones que podran estar
al parc d’assistència degudament acreditades, a banda del Pilot i Copilot.
Cada equip només podran tenir les persones amb acreditació a l’assistència, i les acreditacions
seran entregades juntament amb els dorsals i resta de documentació.
PARC DE REAGRUPAMENT
Hi haurà 1 Reagrupament que se sumarà al temps d’Assistència, ubicat a l’Avinguda Pirineus d’Alp.
Exemple: Reagrupament 10’ i Assistència 30’= 40’ d’Assistència entre CH In reagrup i CH Out Assistència

Art.1 ORGANITZACIÓ
1.1 DEFINICIÓ
L’entitat Cerdanya Racing Club Esportiu, amb permís d’organització de la Federació Catalana d’Automobilisme
núm. 02RS2020, organitza el 5è Rallysprint de la Cerdanya, puntuable pel Trofeu de Catalunya de
Rallysprints, i que es desenvoluparà el dia 25 de Juliol de 2020
COMITÉ ORGANITZADOR
President:
Vocals:

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Guillem Pérez
Pere Ros
Marc Morralla
Josep Mª Carrió

Art. 5 SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS
5.1 Tota persona que vulgui participar en el 5è Rallysprint de La Cerdanya , ha de trametre la sol·licitud
d’inscripció, a partir de les 20 hores del dia 20 de juny, i fins les 20 hores del 20 de Juliol, (ó en el
moment d’arribar al màxim de vehícles admesos), degudament complimentada a:
Cerdanya Racing Club Esportiu
montse@vlineorg.com
tlf. 673 616 810 – Fax.938880983
Els documents necessaris per validar una inscripció son:
Sol.licitud d’inscripció amb totes les dades
Justificant del pagament de l’inscripció (no necessari en cas de pagament on-line)
Fitxa d’equipament de seguretat de pilot i copilot
Foto general i foto de primer pla de l’etiqueta de cada peça d’equipament (Mono i roba
ignífuga).
Foto general i de primer pla de l’etiqueta del casc.
Foto general i de primer pla de l’etiqueta del hans.
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Les fotos de la roba, casc i hans, les Fitxes d’equipament de seguretat de pilot i copilot evitaran la
seva verificació a les tècniques.
En qualsevol moment de la prova, els Comissaris Tècnics, poden verificar que l’equipament
coincideixi amb el de les fotos fitxes d’equipament de seguretat.
5.2 El numero de vehicles admesos està limitat a 75.
En el moment que s’arribin a les 75 sol·licituds, les inscripcions es tancaran.

Art. 6 DRETS D’INSCRIPCIÓ - ASSEGURANÇA
6.5. Les inscripcións es tancarán a les 20:00h del dilluns 20 de Juliol de 2020, ó en el moment d’arribar al
màxim de vehícles admesos.

Art. 8 DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
8.4 XICAN
El Tram de baixada, tindrà UNA (1) DUES “xicans”, l’habitual 50 m. després del pk.14, i l’altre al cruce
de Das, que pels reconeixements ja estaran senyalitzades.
8.5 CONTROLS HORARIS
8.4.1 El CH d’entrada a parc tancat final , NO penalitzarà l’avançament.

Art. 9 VERIFICACIONS

9.1 Administratives-Entrega documentació:
Amb tots els documents rebuts per l’organitzador, només caldrà recollir dorsals, documents, etc.
Els participants hauran de signar un document electrònic que rebran per mail ó missatge,
conforme han tramitat tots els documents administratius, i conforme totes les dades son correctes
incloses les de la fitxa d’equipament de seguretat
9.2 Verificacions abans de la sortida i durant la prova:
Els Comissaris Tècnics, aniran a la zona d’Assistència dels Equips, per realitzar les verificacions
tècniques.
Només 1 persona, acompanyarà al Tècnic, amb mascareta i guants, i sempre intentant mantenir
una distancia de separació.
Les eines hauran d’estar desinfectades.
Al finalitzar la verificació, l’Equip oferirà gel higiènic al Tècnic.

El Comitè Organitzador.
25 de juny 2020
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