ANNEX 1 - RESUM PENALITZACIONS
Article
Art. 21.1

Art. 9.2
Art. 19.2
Art. 9.2
Art. 10.3.4
Art. 12.1.3
Art. 12.1.4
Art. 14.3
Art. 17 i 18
Art. 18.2
Art. 18.2

Art. 18.3

Art. 18.5
Art. 18.8
Art. 18.9

Art. 18.11
Art. 19.1
Art. 20.1
Art. 20.3
Art. 20.3
Art. 20.4
Art. 20.8
Art. 20.9
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Infracció
Aturada de progressió entre 10” i 2’
Una marxa enrere o retrocés del vehicle (maniobra)
Motor calat
Contacte del pilot amb el terra
Contacte del pilot o vehicle amb els límits de la zona
Màxim de punts a sumar en acabar una zona
No superar en 3 intents una porta o obstacle
Vehicle que hagi sortit de la zona (roda a fora)
Parada de progressió de més de 3’
Saltar-se l’ordre correlatiu de les portes o marques d’una
zona
Passar per una porta que no pertany a la categoria en
que es pren part
Tornar a passar per una porta ja realitzada
Despassar/retrocedir per una porta ja realitzada
No passar completament l’eix davanter i posterior per
l’interior d’una porta
Rebre ajuda exterior o contacte amb el motxiller

Penalització
1 punt
2 punts
3 punts
3 punts
4 punts
11 punts
16 punts
16 punts
16 punts
16 punts

Situar-se el motxiller en situació susceptible de ser
atrapat pel vehicle en cas de volcada
Tota maniobra deslleial, incorrecta o fraudulenta,
realitzada pel concursant o pel membre de l'equip.
Canviar de vehicle fora de termini
Canviar de pilot
No respectar els senyals i/o no obeir totes les indicacions
dels Oficials de la prova.
Cometre un frau administratiu o tècnic
No presentar-se a les verificacions dins dels terminis
previstos.
No presentar-se a les verificacions dins dels terminis
previstos. (Acceptat en situacions de força major pels
CCEE) Retard màxim 1 hora.
No presentar el passaport tècnic corresponent al seu
vehicle.

Desqualificació

No conformitat del vehicle en les Verificacions Tècniques
prèvies.
Pèrdua o modificació de les marques d'identificació.
Frau constatat i/o presentar com a intactes marques
d'identificació retocades. Ajut a executar la infracció o
facilitar-la.
Absència d’alguna de les marques d’identificació.
Absència al Breafing
Abandonar el conductor el seient de conducció
Per cada minut de retard sobre l’horari d’arribada
Més de 30’ de retard sobre l’horari d’arribada
No superar la zona per avaria mecànica
Pilots afectats per interrupció parcial d’una zona
Pilots afectats per interrupció parcial del trial. Per zona

16 punts
16 punts
16 punts
16 punts
16 punts

A Criteri de CCEE podent arribar a
la Desqualificació
Desqualificació
Desqualificació
A criteri de CCEE podent arribar a
la Desqualificació
Desqualificació
No autoritzat a sortir
30€

1ª vegada: Amonestació
- 2ª vegada: 20 euros
- 3ª vegada: 50 euros
- 4ª i més vegades: a criteri dels
CCEE
No autoritzat a sortir
A criteri de CCEE podent arribar a
la Desqualificació
A criteri de CCEE podent arribar a
la Desqualificació
Sol·licitud sanció a la ADN
Desqualificació
Multa. A criteri de CCEE
Desqualificació
1 punt
Desqualificació
16 punts
16 punts
18 punts

Art. 20.11
Art. 20.11.2
Art. 21.3
Art. 21.3
Art. 20.11.4
Art. 21.4
Art. 22.4

Perdre el carnet de control o una part
Tenir el carnet de control il·legible o falsificat
Refús d’una zona
Fer a la meitat o més de les zones refusos
Retardar-se a la sortida

Desqualificació
Desqualificació
25 punts
Desqualificació
5 punts

No respectar les normes de Parc de Treball.

Art. 23
Art. 26.4
Art. 1.7 RT
Art. 2.10 RT
Art. 2.11 RT
Art 12 CDI

Infracció a les normes de Parc Tancat
No assistir a l’entrega de premis
Canviar el tipus de pneumàtic dins la prova
No portar casc dins de les zones
No portar la vestimenta adequada
Tota acció antiesportiva

A criteri de CCEE podent arribar a
la Desqualificació
Desqualificació
Multa. A criteri de CCEE
Desqualificació
Desqualificació
No autoritzat a sortir
Desqualificació
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