Circular 5 - Kàrting / temporada 2021 - Barcelona 15-09-2021
MODIFICACIONS REGLAMENT ESPORTIU CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KARTING
Circular aprovada per la FCA i d’aplicació immediata

ARTICLE 3. OBLIGACIONS I CONDICIONS GENERALS
3.1 La Federació Catalana d’Automobilisme (FCA), convoca per enguany els següents
Campionats i Trofeus:
• Campionat de Catalunya Aleví
• Campionat de Catalunya Cadet
• Campionat de Catalunya Júnior
• Campionat de Catalunya Sènior
• Copa de Catalunya Màster KZ d’acord amb la normativa tècnica de la RFEDA.
• Challenges i Marques inscrites

ARTICLE 28. ENTRENAMENTS PRIVATS
28.1 Els entrenaments privats venen definits en l’article 9.3 i 16 de l’Annex H del CEI, i estan
realitzats en base a un contracte entre el Circuit i el que lloga la pista (Concursant / Pilot).
28.2 En el circuit que s'hagi de desenvolupar una prova dels Campionats, Copes, trofeus i/o
Challenges de Catalunya de Kàrting no están autoritzats els entrenaments privats pels
participants inscrits en la mencionada prova des del dilluns fins al divendres a les 15:00h de la
setmana de la prova. Per tant, des de les 15:00h del divendres dissabte del cap de semana
de la prova, els participants inscrits podran entrenar en l'horari establert per l'organitzador.
28.3 Queda a criteri de cada organitzador el fixar els horaris exactes de l’hora d’entrada al
recinte. Com a mínim, l’entrada dels Concursants inscrits a una prova al recinte del circuit que
correspongui, podrà realitzar-se a partir de les 09:00h del divendres del cap de setmana de la
prova.
28.4 L'organitzador haurà d'informar a la FCA dels incompliments al present article. La FCA
nomenarà un observador per controlar el compliment dels horaris dels entrenaments
privats.
28.5 Els participants que no respectin les normes d'aquest article seran objecte de l’obertura
d’un expedient per part de Comitè de Competició i Disciplina de l’FCA.

ARTICLE 44. CLASSIFICACIONS FINALS DELS CAMPIONATS, COPES I TROFEUS DE
CATALUNYA.
44.1 Per a la Classificació Final dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya
de Kàrting, s’han de retenir (tenir en compte per a la classificació final) els resultats de totes
les curses celebrades (Carreres Finals), excepte els possibles descomptes previstos a
continuació. Als efectes de les classificacions generals, els pilots Màster puntuaran tant en
categoria Màster com Sènior.
A fi d’establir la Classificació Final, de les curses celebrades en cada categoria durant la
temporada, es descomptaran els pitjors resultats o no participacions següents:
- Tres (3) curses en cas de celebrar-se tretze (13) curses (carreres Finals) o més.
- Dos (2) curses en cas de celebrar-se onze o dotze (11 o 12) curses (carreres Finals).
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- Una (1) Cursa en cas de celebrar-se menys de dotze, set, vuit, nou o deu (7, 8, 9 o 10)
curses (carreres Finals).
- No es descomptaran pitjors resultats o no participacions en el cas que només s’hagin
celebrat una, dos, tres, quadre, cinc o sis (1, 2, 3, 4, 5 o 6) curses (carreres Finals), i en
aquests casos es retindran tots els resultats.
44.2 A efectes de classificació general final, serà obligatori retenir els resultats de les curses
en les quals un concursant i/o pilot hagin estat desqualificats per qualsevol motiu (motiu tècnic
o esportiu), un cop esgotades totes les vies d’apel·lacions i recursos. Així mateix, es tindran en
compte com resultats a retenir els derivats de la no participació d’un concursant i/o pilot en
alguna de les proves del Campionat, Copa, Trofeu o Challenge, fruit del compliment de
sancions.
44.3 Es declararà campió el pilot que sumi el major nombre de punts sumant els punts definits
en els articles 43.1 i 43.2.
44.4 El campionat serà declarat desert si no arriben a disputar-se 3 2 proves, i a KZ 1 prova.
44.5 Per poder-se classificar pel Campionat de Catalunya de Kàrting s’haurà d’haver participat
com a mínim en dues proves previstes al calendari FCA, i a KZ 1 prova.

Barcelona, 15 de setembre de 2021
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