PROGRAMA - HORARI
DATA

HORA

ACTE A REALITZAR

Divendres
26 de Gener

10:00

Obertura d’Inscripcions

Dijous
15 de Febrer

21:00

Tancament d’Inscripcions

07:00

Obertura Zona d’Assìtència

08:00 a 09:00

Reconeixements
Tram Matí
(Amb vehicle de carrer)

09:00 a 13:00

Obertura tram
de test

13:00 a 15:00

Dinar

10:00 a 14:00

Reconeixements
Tram Tarda
(Amb vehicle de carrer)

15:00 a 18:00

Obertura tram
de test

Dissabte
17 de Febrer

UBICACIÓ
BIELA CLUB MANRESA
Fra Jacint Coma i Galí, Oct. 12
Esc.4 (Baixos) 08243,
Manresa
www.bielaclubmanresa.com

Circuit Galls Motor
41°50'29.4"N 1°37'05.8"E
(entrada Only Teams)

Article 1 – ORGANITZACIÓ
Article 1.1 DEFINICIÓ
L’entitat Biela Club Manresa organitza el proper dissabte 17 de febrer del 2018 una
jornada de test sobre terra per a tots aquells que necessitin preparar el vehicle de
cara a la temporada d’enguany.
Article 1.2 IDENTIFICACIONS
Les identificacions de tot el personal a càrrec del test son armilles de color groc
fluorescent.
Article 2 – DESCRIPCIÓ
Distància de Tram de test 2,72 kms
Distància enllaç 0,14 kms
Article 3 – VEHICLES ADMESOS
Seran admesos a participar tots aquells vehicles admesos en l’article 4.1 del
reglament esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis de terra i el annex 9 del
reglament esportiu del Campeonato de España Rallyes Todo Terreno

Article 4 – SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS
Article 4.1 INSCRIPCIONS
Tota persona que vulgui participar a la jornada de test haurà ha de trametre la
sol·licitud d’inscripció, a partir de la data fixada en el programa-horari i fins la data
fixada en el mateix, degudament complimentada a la secretaria de l’organització
(veure programa-horari).
Article 4.2 MÀXIM DE VEHICLES
El nombre de vehicles admesos està limitat a 14 vehicles.
Article 5 – DRETS D’INSCRIPCIÓ
L’inscripció te un valor de 150€ que inclou rodar a pista durant les 7 hores
establertes i als àpats de pilot i copilot.
FORMA DE PAGAMENT
Ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de
Biela Club Manresa a l’entitat i número a compte
corrent següent:
"LA CAIXA”

DATA LÍMIT DE PAGAMENT
Dijous 15 de febrer del 2018
ES68 2100 0017 55 0200954200

La sol·licitud d’inscripció NO serà acceptada si no va acompanyada dels drets
d’inscripció i el comprovant de l’entitat bancaria.
Es retornaran els d’inscripció si;
-

Inscripcions refusades
Si la jornada de test no es disputa.
Si es comunica la no assistència abans del dijous 15 de febrer a les 21:00.

Article 6 – DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA
La jornada de test es disputarà segons el horaris establerts en el programa-horari.
Durant les hores d’obertura del tram de test nomes hi haurà un vehicle en pista i
s’aniran donat sortides per ordre de fila a mesura que vagin arribant vehicles a la
zona d’assistència.
Article 6.1 – RECONEIXEMENTS
Els reconeixements es realitzaran amb un vehicle de carrer durant l’hora anterior a
l’obertura del tram de test tal i com indica el programa-horari.

Manresa, a 26 de gener del 2018

