TARIFES MATERIAL ESPORTIU 2018
Unitats

Material

preu unitari

per
dia d'ús
240,00 €

1

Bàscula per verificació del pes del vehicle.

6

Maletes mèdiques c/u

8

Rellotges impressors c/u

6

Llums rotatius c/u

2

Cèl·lula fotoelèctrica + Cronoprinter Taghuer c/u

3

Equips de sortida Automàtica Ral·lis Asfalt (rellotges, impressores i trípodes)

(***) 60,00 €

3

Equips d'arribades Automàtiques Ral·lis Asfalt (cèl·lules, crono printers i trípodes)

(***) 50,00 €

3

Equip cronometratge ral·lis (1 rellotge sortides TAG-HEUER, 1 cèl·lula sortides,
1 impressora sortides, 1 cèl·lula arribades, 1 crono-impressor TAG-HEUER CP-520,

(***) 80,00 €
40,00 €
25,00 €
160,00 €

(***) 300,00 €

5 trípodes)
1

Bàscula + Equip complet material tècnic de karting

1

Equip complet eslàlom (2 cronos TAG-HEUER 520, 2 cèl·lules TAG-HEUER,

(**) 1000,00 €
(*) 300,00 €

4 trípodes)

Le subvencions es pagaran una vegada que el material sigui retornat al magatzem en perfectes condicions. En el cas que hi hagués qualsevol reparació
de dit material, se li descomptarà de la mateixa (la subvenció no està subjecte a l'IVA d'acord amb l'article 20 punt u apartats 2n, 3r i 13è de la llei 37/92
de l'IVA)
L'escuderia o club que sol·licita les maletes mèdiques, se li farà signar el llistat de tot el que conté la maleta. En el cas que s'utilitzi qualsevol medicament i
material mèdic, el metge de la prova té l'obligació d'anotar al llistat que hi ha dins de la maleta per tal que la FCA ho pogui reposar. El club es
responsabilitza que aixó es compleixi.
El club que organitzi per primera vegada una cursa del Campionat, Copes i Trofeus de Catalunya, se li subvencionarà el 75% del material sol·licitat.
Aquestes tarifes no inclouen l'IVA.
En totes les curses en que es llogui el material de la FCA, el club organitzador haurà de nomenar obligatòriament alguna persona responsable de
l’esmentat material.

La pèrdua o deteriorament del material serà carregat a l’entitat organitzadora.
Els trasllats de recollida i retorn a la FCA del material serà a càrrec de l'organitzador, mitjançat una persona del club que se'n faci responsable i mai per
una empresa de transport o missatgeria. I donat el cas, el club es farà càrrec de les despeses de l'oficial responsable del material
* material subvencionat al 50% per les proves dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya
** material subvencionat al 75% per les proves dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya

*** material subvencionat al 100% per les proves dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya

DIETES OFICIALS FCA 2018
President del Col.legi
Comissaris Esportius

Observador

Director
Competició

Tècnic
110,00 €

RAL·LI

225,00 €

150,00 €

RAL·LI (2 dies)
RAL·LI TERRA

110,00 €

170,00 €

150,00 €

RAL·LI TERRA (2 dies)
MUNTANYA (1dia)

135,00 €

MUNTANYA (2 dies)

170,00 €

110,00 €
150,00 €

AUTOCRÒS (1 dia)

110,00 €

110,00 €

AUTOCRÒS (2 dies)

150,00 €

150,00 €

CAR-CROSS

110,00 €

110,00 €

ESLÀLOM

110,00 €

110,00 €

VELOCITAT CIRCUIT

110,00 €

110,00 €

REGULARITAT-SPORT

135,00 €

KARTING (2 dies)

150,00 €

300,00 (2 pers)

900,00 (6 pers)

150,00 €

KARTING (1 dia)

110,00 €

110,00 (2 pers)

660,00 (6 pers)

110,00 €

El pagament dels drets es faran en el moment de retirar de la FCA els reglaments aprovats.

DRETS D'AFILIACIÓ ANUAL PER CLUBS 2018

600,00 €

AFILIACIÓ CLUB
AFILIACIÓ CLUB CONCENTRACIÓ 4 x 4

350,00 €

DRETS PUNTUABILITAT CAMPIONATS, COPES I TROFEUS DE CATALUNYA 2018
MARQUES AUTOMOBILISME

2.500,00 € (IVA INCLÒS)

MARQUES KARTING XASSIS (Aleví,Cadet,Júnior, Sènior, KF3, KF2, KZ2)

1.000,00 € (IVA INCLÒS)

DRETS DE PODIUM PELS CAMPIONATS, COPES I TROFEUS DE CATALUNYA 2018
2.000,00 € (IVA INCLÒS)

PODIUM INDEPENDENT
trofeus a càrrec del promotor de la challenge
Bonificació del 25% si es sol·licita abans del 31/12/2018

DRETS CHALLENGE INDEPENDENT PELS CAMPIONATS, COPES I TROFEUS DE CATALUNYA 2018

CHALLENGES PROPIES, INCLOU PODIUM INDEPENDENT

4.000,00 € (IVA INCLÒS)

CHALLENGES KARTING, INCLOU PODIUM INDEPENDENT

2.800,00 € (IVA INCLÒS)

garantint un mínim de 15 cotxes inscrits a cada mÍting
trofeus a càrrec del promotor de la challenge
Bonificació del 25% si es sol·licita abans del 31/12/2018

SUBVENCIÓ CLUBS AUTOMOBILISME 2018
Els clubs rebran una subvenció per tramitació de llicències. L’import rebut serà el net de les llicències d’automobilisme (una vegada deduïda
l’assegurança i la tramitació), i el percentatge de la subvenció és 10%. Per beneficiar-se d'aquesta subvenció, els clubs han de fer arribar una factura
d'un proveïdor per un servei esportiu per l'import de la subvenció (IVA inclòs) a nom de la Federació Catalana d'Automobilisme i la FCA la liquidarà.
Al moment de tramitar la llicència s’ha de fer constar en l’imprès el nom i el codi del club al que es pertany.
* La subvenció solament és per les llicències d’automobilisme, no de kàrting.

