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REGLAMENT PARTICULAR 
 
 
 
Article 1. DEFINICIÓ. 
 
Per delegació de la Federació Catalana d’Automobilisme, EAGLE RACING TEAM SL és l’entitat 
promotora i MOTOR CLUB CIRCUIT MÓRA D’EBRE és l’entitat organitzadora de la competició 
denominada KZ MEDITERRÀNIA CUP, que es desenvoluparà els dies 25 i 26 de setembre de 2021, i 
que serà puntuable pels Campionats, Copes i/o Challenges de Kàrting següents: 
- COPA CATALUNYA DE KZ 
 
Article 2. ORGANITZACIÓ 
 
2.1. La prova serà organitzada d’acord amb el Reglament Esportiu de Kàrting FCA vigent i els seus 
annexes, el Reglament Tècnic de Kàrting de la RFEDA vigent aplicable a KZ i el Reglament Particular 
de la prova (que serà preferent en cas de contradicció amb altra reglamentació) i els seus 
complements i els butlletins o circulars oficials de la FCA, RFEDA i/o FIA/CIK. 
2.2. El Codi Esportiu Internacional (CEI), serà d’aplicació en els aspectes generals de procediments, 
reclamacions i apelꞏlacions. 
2.3. Tots els concursants, conductors, mecànics i/o assistències, pel sol fet d’inscriure’s es 
comprometen a respectar aquests reglaments, els quals accepten i es sotmeten sense cap reserva. 
 
 
Article 3. INFORMACIÓ GENERAL. 
 
Entitat promotora:   EAGLE RACING TEAM SL 

Carles Cervera Tomàs 
 
 

Entitat Organitzadora: MOTOR CLUB CIRCUIT MORA D’EBRE 
    Ctra. N-420, km. 818 
    Apartat de correus, 150 
    43740 MÓRA D’EBRE (TARRAGONA) 
    Telf. 660.683.765 
    info@circuitmoradebre.com 
 
Comitè Organitzador:  President: Ramon Lleixà 

Vocal: Antonio Falcó 
Vocal: Alex Lleixà 
Secretari: Jordi Herrera 
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Circuit:   CIRCUIT MORA D’EBRE 
    Ctra. N-420, km. 818 
    Apartat de correus, 150 
    43740 MÓRA D’EBRE (TARRAGONA) 
    Telf. 660.683.765 
    info@circuitmoradebre.com 
     
Característiques:  Longitud: 1.400 mts 
    Amplada: 10 mts 
    Sentit de Gir: Invers a les agulles del rellotge 
    Sortida de Boxes: Dreta línia sortida 
    Procediment de sortida: Parada 
    Pole: Dreta 
    Karts admesos en Entrenaments: 20 
    Karts admesos en Cursa: 20 
 
Tauler Oficial d’anuncis: Tauler Oficina del Circuit / virtual 
 
Article 4. HORARIS i LOCALITZACIÓ. 
4.1. PROGRAMA HORARI. 
 Veure Horari 
4.2. VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES. 
 Oficina de carrera (Veure Horari). 
4.3. VERIFICACIONS TÈCNIQUES. 
 Verificacions i lliurament dels passaports tècnics als Comissaris Tècnics, degudament omplerts 
i signats (Veure Horari). 
 
Article 5. OFICIALS DE LA PROVA 
 
Comissaris Esportius:    
President (FCA) Sr. Eduard Gallego CD  CAT
 Sr. Pere Borbón CD  CAT
 Sr. Xavier Selva CD  CAT
    
Director de Cursa: Sr. Xavier Vizcarra DC  CAT
Adjunt a Direcció: Sr. Antonio Palau JDA  CAT
Secretari de Cursa: Sr. Xavier Vizcarra SC  CAT
    
Delegat FCA: Sr. Joan A Grustan CD  CAT
    
Delegat Tècnic (FCA): Sr. Ramon Vives OC  CAT
Cap Tècnic: Sr. Ramon Orpinell OC  CAT
Comissaris Tècnics: Sr. Ramon Pascual OC  CAT
 Sr. David Martínez OC  CAT
 Sr. Nacho Illan OC  CAT
 Sra. Alexandra Santamaria OC  CAT
Area Tècnica Sr. Salvador Sanchez JDA  CAT
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Cronometratge: PDE Cronometratges   
    
Oficials de Pista: Mitjançant complement   
    
Cap Metge: A confirmar
 
 
Article 6. PARTICIPANTS ADMESOS. 
 
Seran admesos a participar tots els competidors, pilots i assistència que estiguin en possessió de la 
corresponent llicència, expedida per la FCA o autoritzada per la FCA/RFEDA, vàlida per l’any en curs i 
els autoritzats per la RFEDA. 
 
Participants admesos en entrenaments i cursa: 20, d’acord a l’ordre cronològic de recepció de les 
inscripcions en temps i forma. 
 
 
Article 7. VEHICLES (KARTS) ADMESOS. 
 
Seran admesos a participar els vehicles (karts) de la categoria KZ d’acord al Reglament Tècnic de la 
RFEDA vigent i que estiguin conformes amb la indicada reglamentació. 
 
Pneumàtics. 
SEC 
Cada pilot tindrà dret a utilitzar com a màxim un joc i mig de pneumàtics de sec (3 davanters i 3 
posteriors) durant les activitats oficials (entrenaments cronometrats, mànega classificatòria i curses 
finals), havent de complir la normativa de parc tancat establert al Reglament Esportiu del Campionat de 
Catalunya de Karting. Durant entrenaments lliures i warm up els pneumàtics a utilitzar seran a criteri 
del concursant, complint amb la marca i característiques indicades a continuació. 
La marca dels pneumàtics haurà de ser Vega i les característiques i número de pneumàtics a utilitzar 
hauran de ser les següents: 
 

SEC XM3 CIK Prime 
10x4,60/5 

i 
11x7,10/5

175 €/joc 
Mínim: 1 joc (2 davanters + 2 posteriors) 
Màxim: 1 joc i mig (3 davanters + 3 
posteriors)

 
PLUJA 
Cada pilot tindrà dret a utilitzar com a màxim dos jocs de pneumàtics de pluja (4 davanters i 4 
posteriors) durant les activitats oficials (entrenaments cronometrats, mànega classificatòria i curses 
finals), havent de complir la normativa de parc tancat establert al Reglament Esportiu del Campionat de 
Catalunya de Karting (es poden reutilitzar però s’hauran de marcar). Durant els entrenaments lliures i 
warm up els pneumàtics a utilitzar seran a criteri del concursant, complint amb la marca i 
característiques indicades a continuació. 
La marca dels pneumàtics haurà de ser Vega i les característiques i número de pneumàtics a utilitzar 
hauran de ser les següents: 
 

PLUJA W6 CIK Rain 
10x4,20/5 

i 
11x6,00/5 

175 €/joc Màxim: 2 jocs (4 davanters + 4 posteriors) 
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Article 8. INSCRIPCIONS I DRETS D’INSCRIPCIÓ 
 
8.1. La solꞏlicitud d’inscripció degudament complimentada amb totes les seves dades juntament amb el 
comprovant de pagament, ha de ser enviada a partir de la publicació del present reglament i fins a les 
20:00 hores del dilluns de la setmana de la celebració de la prova a: 
 
FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME 
Consell de Cent, 445, 1-1 
08007 Barcelona 
Telf. 93 245 29 96 
Fax. 93 265 17 07 
webmaster@fca.cat 
 
8.2. Els drets d’inscripció seran els següents: 145 € (s’inclou els entrenaments lliures i totes les 
activitats oficials). 
 
8.3. La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària o ingrés en efectiu a favor de la 
Federació Catalana d’Automobilisme, al número de compte següent: 
 

“ BBVA ”   ES95-0182-2383-5002-0173-6395 
 
 
 
Article 9. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA. 
 
9.1. La prova es desenvoluparà segons el Programa Horari com annex a aquest reglament. En tot cas 
es composarà de: 
 
DISSABTE 
-3 tandes d’entrenaments lliures 
-1 sessió d’entrenaments cronometrats 
-1 mànega classificatòria de 8 voltes, la graella serà d’acord al resultat dels entrenaments 
cronometrats. 
 
DIUMENGE 
-1 warm up 
-1a cursa – 14 voltes, la graella de sortida serà invertida al resultat de la classificatòria. 
-2a cursa - 14 voltes, la graella de sortida serà d’acord al resultat de la classificatòria. 
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Article 10. DISPOSICIONS COMPLEMENTARIES 
 
10.1. Els equips només podran accedir al recinte, el dia i a l'hora que l’Organitzador marqui. 
10.2. Un cop al circuit, els equips es dirigiran a la Secretaria del meeting per acreditar-se i conèixer el 
lloc del Paddock. 
10.3. Els equips disposaran d’un espai al Paddock que l’Organització cregui adient per cada pilot o 
equip. 
10.4. Cada equip correctament inscrit, tindrà dret a les acreditacions que l’organitzador cregui 
convenients. 
10.5. Tota utilització incorrecta de les acreditacions d’accés, serà penalitzada a criteri del Colꞏlegi de  
Comissaris Esportius. 
10.6. Està prohibit pintar, perforar, desmuntar o realitzar un mal us de les instalꞏlacions del circuit. 
 
 
Article 12. MESURES COVID 
S’hauran de complir els protocols i seguir les indicacions oportunes en matèria de Covid d’acord a les 
instruccions de les autoritats corresponents, d’acord a la situació existent la setmana de la competició. 
 
 
 
Article 11. CENTRE ASSISTENCIAL 
 
Centre Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
Adreça: C/ Benet Messeguer s/n 
C.P.: 43.700 
Població: Móra d’Ebre 
Telèfon: 977 40 18 63 
  
  
 
Móra d’Ebre, 10 de setembre de 2021 
 
El Comitè Organitzador 
 
Segell i signatura 
  


