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I. PROGRAMA HORARI
Data

Hora

Acte a realitzar

Lloc

14/març

10:00 Publicació del reglament

http://motoclubmanresa.com

14/març

10:00 Obertura d'inscripcions

Secretaria

30/abr.

10:00 Publicació de l'itinerari

http://motoclubmanresa.com

30/abr.

16:00 Lliurament de documentació

Secretaria

08/maig

20:00 Tancament d'inscripcions

Secretaria

14/maig

20:00 Publicació de la llista d'inscrits

http://motoclubmanresa.com

14/maig

07:00 Inici administratives

Base de la Prova

14/maig

07:15 Inici tècniques

Base de la Prova

14/maig

08:00 Hora límit administratives

Base de la prova

14/maig

08:15 Hora límit tècniques

Base de la Prova

14/maig

08:45 Límit entrada Parc Tancat

Pavelló Esportiu

14/maig

08:45 Publicació de la llista d'autoritzats Tauló d'anuncis

14/maig

08:45 Sessió informativa per als equips Pòdium

14/maig

08:50 Lliurament dels carnets de ruta

Pòdium

14/maig

09:00 Sortida del Ral·li

Pòdium

14/maig

15:30 Arribada del Ral·li

Pavelló Esportiu

14/maig

16:00 Publicació dels resultats

Tauló d'anuncis

14/maig

17:00 Repartiment de trofeus

Pavelló Esportiu

Tauler oficial d'anuncis
A partir del dia 13 de maig a les 14,00 hores, fins el dia 14 de maig, estarà situat en l'Oficina
Permanent del Ral·li, situada en Pavelló Esportiu, telèfon 609,30,92,13
Parcs d’assistència:
Estaran situats a: Navarcles.
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1. ORGANITZACIÓ.
1.1 Definició:
L'entitat Moto Club Manresa, amb el permís d'organització de la Federació Catalana
d'Automobilisme núm. ________, organitza el I Ral·lisprint de Talamanca, de categoria
territorial, que es desenvoluparà el dia 14 de maig de2016.
1.2 Comitè Organitzador:
President:

Joan MOLINS

Vocals:

Emili PANOSA

Vocals:

Miquel TRAVESSET

Vocals:

Marc PONS

Vocals:

Enric MIR

Secretari:

Francesc LÓPEZ

1.3 Oficials i Delegats FCA:
Com. Esportius - President

Andreu Ribolleda

Comissaris Esportius

Josep Cartanya

Comissaris Esportius

Nuria Porta

Director de cursa

Rossend Mora Feu

Llic. DC-1249-CAT

Director Adjunt

Raül Sieiro

Llic. DC-801-CAT

Cap de seguretat

Enric Mir

Comissaris tècnics

Enric Ruiz

Comissaris tècnics

Jordi Maso

Comissaris tècnics

Enric Quer

Lloc. JOC-573-CAT
Llic. OC-341-CAT

Oficial Relacions Competidors Anna Cazorla
Cap dels serveis Mèdics

Ernest Ros

Secretari de la prova

Gemma Raventos

2. PUNTUABILITAT.
El Ral·lisprint de Navarcles, no es puntuable.
3. DESCRIPCIÓ.
3.1

Distància total del recorregut

3.2

Nombre total de PE

3.3

Distància total dels PE

84,970 Qms.
4
29,100 Qms.
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3.4

Nombre de trams diferents

2

3.5

Nombre de seccions

2

3.6

Nombre d'etapes

1

4. PARTICIPANT ADMESOS.
Seran admesos a participar totes les persones que estiguin en possessió de la
corresponent llicencia federativa, vàlida per l'any en curs.
5. VEHICLES ADMESOS.
5.1 Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 4 del Reglament Esportiu
del Campionat de Catalunya de Ral·lis.
5.2 S'autoritza el muntatge de carenats de protecció inferior.
5.3 S'autoritza el muntatge de fars suplementaris. El nombre està determinat per les
especificacions tècniques de cada vehicle i ha de ser sempre parell.
5.4 S'autoritza el muntatge de faldilles transversals anti-graveta.
6. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS. INSCRIPCIONS.
6.1Tota persona que vulgui participar en el Ral·lisprint de Talamanca ha de trametre la
sol·licitud d'inscripció, a partir de la publicació del present reglament i fins la data límit del
tancament de les inscripcions establert en el programa
horari, degudament
complimentada, amb totes les dades juntament amb el comprovant d'ingrés o
transferència bancària dels drets d'inscripció, a la Secretaria de la prova.
6.2 El nombre de vehicles admesos està limitat a 50.
7. DRETS D’INSCRIPCIÓ - ASSEGURANCES.
7.1 Els drets d'inscripció son els següents:
Acceptant Publicitat
Ral·li Esprint

No Acceptant Publicitat

270,00 €

400,00 €

Regularitat
215,00 €
Els drets d'inscripció s'han de fer efectius a:

300,00 €

Moto Club Manresa
Ingrès en efectiu o transferència al compte següent.

Caixa de Catalunya – 2013 6055 10 0200178097
7.2 La sol·licitud d'inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels drets
d'inscripció.
7.3 Es retornaran els drets d'inscripció:
7.3.1 Inscripcions refusades.
7.3.2 Si el Ral·li no es disputa.
7.3.3 L’organitzador retornarà el total de la inscripció als Competidors que comuniquin la
seva baixa abans de la publicació de la llista d’inscrits.
7.3.4 L'organitzador retornarà el 50% de la inscripció als Competidors que per raons de
força major degudament verificada no puguin presentar-se i avisin abans de l'inici de les

I Ral·lisprint de Talamanca
14 de maig de 2016

verificacions administratives.
7.4 La pòlissa d'assegurança contractada per l'Organitzador cobreix les garanties exigides
per la F.C.A. per enguany.
8. PUBLICITAT.
8.1 Els Competidors que acceptin la publicitat proposada per l'Organitzador, hauran de
reservar els espais següents i d’acord a l’article 13 del Reglament Esportiu del
Campionat de Catalunya de Ral·lis.
9. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.
9.1 En el decurs del Ral·li, l'hora oficial serà: Via Satèl·lit.
9.2 Penalitzacions:
Les penalitzacions seran les previstes en el Reglament Esportiu del Campionat de
Catalunya de Ral.lis d'enguany
9.3 Abans de la sortida, els vehicles participants s'agruparan en un parc tancat de sortida
situat al Pavelló Esportiu.
9.4 Controls horaris:
9.4.1 En el control horari núm. 15, de final de Ral·li SI es podrà entrar amb avançament.
(No penalitza l'avançament).
10. VERIFICACIONS.
10.1 Verificacions abans de la sortida i durant la prova:
Tots els equips participants, o una persona delegada, s'han de presentar amb el seu
vehicle a les verificacions previstes en el programa de la prova segons l'horari especificat
al model de convocatòria següent:
A. Verificacions administratives:
Dia: 14 de maig de 2016 al Pavelló Esportiu.
B Verificacions tècniques:
Dia: 14 de maig de 2016 al Pavelló esportiu.
10.2 Verificacions finals:
Si ho demanen els Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran al Taller que
s'indicarà en complement.
11. CLASSIFICACIONS. TROFEUS.
11.1 Classificacions
S'establiran les classificacions següents:
Ral·li Esprint

Regularitat Sport

Classificació general scratch

Classificació general scratch

Classificació per classes

Classificació per classes

11.2 Trofeus
Els trofeus que es lliuraran seran els següents.
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Ral·li Esprint

Regularitat Sport

Clas. general scratch 5 primers classificats Clas. general scratch 3 primers classificats
Clas. per classes

Primer classificat

Clas. per classes

Primer classificat

11.3 El lliurament de trofeus tindrà lloc a les 17,00 hores del dia 14 de maig de 2016 al
Pavelló d'Esports.
12. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES.
12.1 L’organitzador es compromet a trametre, en les dates de la seva publicació, total la
informació sobre el Ral·li (inscrits, itinerari, etc.…) a les diferents Escuderies Concursants
Competidores amb participants inscrits i aquestes seran les encarregades de facilitar-la
als respectius socis.
PER TANT: PER AQUEST TIPUS D'INFORMACIÓ, CAL QUE ELS PARTICIPANTS
INSCRITS S’ADRECIN A LA SEVA ESCUDERIA COMPETIDORA.
12.2 El servei de grua a disposició de l'Organitzador, en les Proves Especials, tenen com
única i especifica missió, la de retirar els vehicles de la carretera que, a conseqüència
d'una avaria o accident, que destorbin el pas de la resta de participants. Quedant a criteri
exclusiu de l'Organitzador qualsevol altre prestació.
12.3 Les assistències als vehicles participants, estan prohibides fora del parc d'assistència
establert per el mateix.
12.4 Els Competidors, reconeixen que la prova es un esdeveniment de promoció, per la
qual es donarà a conèixer al gran públic, així com als seus espònsors i per tant pel sol fet
d'inscriure a la prova, autoritzen a l'Organitzador a fer ús del seu nom i les corresponents
imatges, a tot el referent a la prova.
12.5 El Comitè Organitzador, nomena com Jutges de Fets a tots els Oficials presents en
aquest Reglament Particular i/o Complements.
Manresa, 14 d'abril de 2016.
El Comitè Organitzador

