NOTA INFORMATIVA 1: RECONEIXEMENTS
11.2 Reconeixements
Es realitzaran des de el dissabte dia 18 de juliol a partir de les 15h00, i fins a les 20h00 del
divendres 24 de juliol, MENYS el diumenge 19 de juliol (prova ciclista).
No es facilitarà cap llibreta per prendre notes.
Cal tenir en compte, que el mateix tram és farà en els dos sentits, i que el 18 juliol hi haurà
trànsit de ciclistes.
El Tram de baixada, tindrà UNA “xican”, 50 m. després del pk.14, que pels reconeixements ja
estarà senyalitzada.
Aquests reconeixements només es podrán fer amb vehicles que responguin a les següents
característiques:
- Ser d'estricta sèrie.
- No portar fars suplementaris que no siguin d'origen.
- El silenciador del tub d'escapament estarà en perfecte estat d'ús i funcionament.
- No portar barres antibolcades, ni cinturó del tipus arnès, ni baquets.
- Cal utilitzar pneumàtics comercials amb dibuix.
- No portar publicitat ni adhesius. No estarà pintat de manera que pugui ser identificat com un vehicle
de competició.
-El participant haurà de notificar a l’organitzador la marca, model, color i matrícula del vehicle que serà
utilitzat en els reconeixements.
Els equips hauran de complir estrictament les normes de Trànsit vigents, i tenir molta
precaució a la part de la població d’Alp
11.7 Es recorda a tots els participants que degut a la sensibilitat dels veïns per on discorre el
ral·lisprint, aquesta entitat organitzadora amb el recolzament de la Federació Catalana
d’Automobilisme, amb la col·laboració dels diferents agents del Cos de Mossos d’Esquadra i
de Policies Locals, serà extremadament rigorosa amb la circulació dels participants durant el
desenvolupament dels reconeixements i del ral·lisprint. Per aquest motiu, i en aplicació dels
articles 14 i 17 del Reglament Esportiu Campionat de Catalunya de Ral·lis 2020, que es farà
una especial vigilància de:
- Infraccions al Codi de Circulació.
- Velocitat superior a 50km/h en nuclis urbans.
- Invasió total o parcial del carril contrari de circulació.

ROAD-BOOK:

El Road-Book en paper, estarà disponible a partir del dissabte 18 de juliol a les 09h00, al BAR
El Globus d’ALP (Carrer Nord 15, davant del Parc Tancat final).

El Comitè Organitzador.
1 de juliol 2020
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