
 

 

RECLAMACIÓ 

 
 
 

           Prova : 

 

 
(1) ..…………………………………………………………………………………….. representant legalment acreditat 

del Competidor ……………………………………………………………………, amb llicència Nº ………………, del 

vehicle Nº…………... , conduït per ………………………………………………………………………………….., amb 

llicència Nº ………………..., de conformitat amb les disposicions de l’Article 13 del vigent C. E. I. es dirigeix al 

Director de Cursa, al seu Adjunt, o en absència d’aquests al President del Col·legi dels Comissaris 

Esportius,  per  presentar la següent  RECLAMACIÓ: 

 

CONTRA:………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

MOTIU:…………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

A …………………………………………………………….. el dia ……….. de ………………………………… del …. 

 

Rebuda la reclamació i la caució reglamentaria de El Competidor o representant 

…………………….. €. a les ……………… hores.            

                   El receptor  (2)  

 

(1) Persona que consta a la llicència o autoritzada per escrit pel Competidor 

(2) El Director de Cursa, l’Adjunt, un Comissari Esportiu 

 

 



NOTIFICACIÓ D’INTENCIÓ D’APEL·LACIÓ 

 

 

 

 

           Prova: 

 

 

 

 

 

(1) ……………………………………………………………………………………… representant legalment acreditat 

del Competidor ……………………………………………………………………., amb llicència Nº ………………, del 

vehicle Nº…………... , conduït per ……………………………………………………………………….…………., amb 

llicència Nº ……………………,  de conformitat amb les disposicions de l’Article 14 del vigent C. E. I. es dirigeix 

als Comissaris Esportius i per mitjà d’aquest escrit els manifesta la seva intenció d’apel·lar la decisió que han 

pres, reflectida a (2) l’Acta / la Decisió Nº ………… , que l’hi ha estat comunicada a les …………………. hores, 

segons consta en el full de recepció signat. 

 

 

A …………………………………………………………….. el dia ……….. de ………………………………… del …. 

 

 

 

 

Rebuda la notificació i la caució reglamentaria de El Competidor o representant 

       1200,00 €. a les ……………... hores.         

        

    El President dels Comissaris Esportius  

 

 

 

 

 

 

(1) Persona que consta a la llicència o autoritzada per escrit pel Competidor  

(2) Ratllar el que no correspongui 

 



 

AL TRIBUNAL D’APEL·LACIÓ DE LA  

FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME 

 

(1) ………………………………………………………………………………………. representant legalment acreditat 

del Competidor …………………………………………………………………, amb llicencia Nº …………………., del 

vehicle Nº…………... , conduït per ………………………………………………………………………………….., amb 

llicència Nº …………………..., a la prova …………………………………………………………………………. que va 

tenir lloc a ………………………………………………………………………….., en data 

………………………………………………,  de conformitat amb les disposicions de l’Article 14 del vigent C. E. I. , 

per mitjà d’aquest escrit es dirigeix al Tribunal d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Automobilisme per 

interposar  recurs d’Apel·lació contra la decisió dels Comissaris Esportius de l’esmentada prova, reflectida a (2) 

l’Acta / la Decisió Nº ………. . 

Basa aquesta apel·lació en els següents fets: 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………

.………………………………………………………………………………………….………………………………………

….…………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………

.………………………………………………………………………………………….………………………………………

….…………………………………………………………………….…………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

A mes dels testimonis, documents i proves que pugui aportar abans o durant la vista, adjunta els següents 

documents: 

-  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

A ………………………………………………………….. el dia ……….. de ………………………………… del …. 

Segell, data i hora de recepció a F.C.A.   El Competidor o representant 

 

1) Persona que consta a la llicència o autoritzada per escrit pel Competidor 

(2) Ratllar el que no correspongui 


