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Temporada 2018. 
La Federació Catalana d’Automobilisme 

presenta una nova temporada del 

Campionat de Catalunya de Kàrting, un dels 

Campionats amb més tradició i referència 

per a la formació dels joves pilots.  Com 

sempre, el Campionat estarà ple d’emocions 

i vivències esportives, que faran gaudir a 

pilots, familiars, equips i als aficionats en 

general; i també farà possible el que és més 

important, que els nens i nenes puguin 

adquirir i millorar els valors necessaris pel 

desenvolupament personal i esportiu. 

 

La FCA, tenint present la situació global i general actual, i en particular la de l’esport, ha programat 

un Campionat molt atractiu per tots els interessats, no solament des del punt de vista econòmic, 

sinó també des del punt de vista esportiu. Per això s’ha tingut molt en compte l’estabilitat i la 

continuació de la proposta i la reglamentació actual, per tal d’intentar fomentar la participació i fer 

possible que els que vulguin practicar aquest esport ho puguin fer. 

 

Com en les darreres temporades, l’objectiu i l’estructura del Campionat s’han plantejat com una 

competició a l’abast de tothom, caracteritzada per un calendari assumible i un programa horari de 

cap de setmana. Així mateix, es participarà amb un xassís homologat de marca lliure i propietat de 

cada competidor i amb un motor de sorteig lliurat pel subministrador oficial, aspectes que 

afavoreixen una competició econòmica i d’igualtat de condicions.  

En aquesta línia, l’activitat competitiva de les 

proves del Campionat es celebrarà només durant 

dissabte i diumenge, per facilitar l’assistència 

dels nens i joves als centres educatius, així com 

també intentar contenir al màxim possible la 

despesa originada per la participació en karting. 

El dissabte es celebraran les tandes lliures, 

verificacions, briefings, entrenaments lliures i 

oficials; i el diumenge es celebraran el “warm up” 

i les curses. Com en temporades anteriors, 

continuaran les ofertes i promocions especials 

per participar en  

el Campionat de 

Catalunya de Kàrting, 

podent escollir cada 

participant entre les 

categories i opcions 

previstes en la circular de 

karting 1/2018. 

Categories Calendari 2018 

Open RACC (7-11 anys) 18 / març  - Zona Karting Juneda 

Benjamí (7-8 anys) 29 / abril -   Circuit Móra d’Ebre 

Aleví (8-11 anys) 17 / juny – Karting Móra 

Cadet (10-13 anys) 16 / setembre – Circuit d’Osona 

Júnior (12-15 anys) 18 / novembre -  Circuit Alcarràs 

Sènior (14 o + anys)  

http://www.fca.cat/
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Circular 1 - Kàrting / temporada 2018 - Barcelona 13-12-2017 
EXTRACTE CATEGORIES CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KARTING 2018 

 

 

Categories Aspectes inclosos per prova/míting Cost econòmic 

O
P

E
N

 R
A

C
C

 -Pilots de 7 a 11 anys (llicència AL o CD) 
-Pilots amb primer any de llicència federada 
-Xassís FA 
-Motor Puma 64. 
-1 motor a sorteig per prova. 
- Els motors s’utilitzaran durant les tandes, 
els entrenaments i les curses. 
-Més informació: www.openracckarting.com 

-Tot inclòs. 
-Queden inclosos tots els aspectes per 
a que els nens/nenes puguin aprendre 
a competir en kàrting durant les 
proves previstes al calendari oficial de 
l’Open RACC. 
-Els nens/nenes únicament hauran de 
disposar de llicència de la FCA o 
homologada RFEDA 2018 i d’un casc 
homologat segons la normativa vigent.  

-Gratuït. 
-La participació dels esportistes quedarà 
condicionada a la selecció establerta pel Comitè 
Organitzador i fiança/caució. 
-La temporada 2018 de l’Open RACC estarà 
prevista a les proves que s’indiquin al calendari 
oficial de l’Open RACC. 
-Inscripcions: www.openracckarting.com 

A
L

E
V

Í 

-Benjamí: pilots de 7 o 8 anys Llicència AL 
-AL:Pilots de 8 a 11 anys (llicència AL o CD) 
-Xassís lliure homologat per categoria 
-Motor Puma 64. 
-Motors a sorteig (sorteig d’un motor per 
dissabte i sorteig d’un motor per diumenge). 
-Els motors a sorteig s’utilitzaran durant els 
entrenaments oficials –no qualificatius i 
qualificatius-, warm-up i les curses. 
-Dret a 3 canvis de motor per temporada. 

-Lloguer motor (motor + carburador + 
tub escapament). 
-1 joc pneumàtics slick per prova. 
-Inscripció. 
-Tandes. 

-Opció A: Pagament de 682 E abans del 15 de 
febrer de 2018.  
-Amb aquest ingrés queda pagada la primera i 
última prova de la temporada. 
-El preu per la participació en cadascuna de la 
resta de proves es de 341 E. 

-Opció B: Pagament prova a prova de 387 E. 
  

C
A

D
E

T
 

-Pilots de 10 a 13 anys (llicència CD o JR). 
-Xassís lliure homologat per categoria. 
-Motor Puma 85. 
-Motors a sorteig (sorteig d’un motor per 
dissabte i sorteig d’un motor per diumenge). 
-Els motors a sorteig s’utilitzaran durant els 
entrenaments oficials –no qualificatius i 
qualificatius-, warm-up i les curses. 
-Dret a 3 canvis de motor per temporada. 

-Lloguer motor (motor + carburador + 
tub escapament). 
-1 joc pneumàtics slick per prova. 
-Inscripció. 
-Tandes. 

-Opció A: Pagament de 782 E abans del 15 de 
febrer de 2018.  
-Amb aquest ingrés queda pagada la primera i 
última prova de la temporada. 
-El preu per la participació en cadascuna de la 
resta de proves és de 391 E. 

-Opció B: Pagament prova a prova de 436 E. 

J
Ú

N
IO

R
 

-Pilots de 12 a 15 anys (llicència JR o SR) 
-Xassís lliure homologat per categoria. 
-Motor X30-JR. 
-Motors a sorteig (sorteig d’un motor per 
dissabte i sorteig d’un motor per diumenge). 
-Els motors a sorteig s’utilitzaran durant els 
entrenaments oficials –no qualificatius i 
qualificatius-, warm-up i les curses. 
-Dret a 3 canvis de motor per temporada. 
 

-Lloguer motor (motor + carburador + 
tub escapament). 
-1 joc pneumàtics slick per prova. 
-Inscripció. 
-Tandes. 

-Opció A: Pagament de 2.300 E abans del 15 de 
febrer de 2018 (460E/prova).  
-Amb aquest ingrés queden pagades les 
participacions en les 5 proves de la temporada. 
-A més, amb aquesta opció, la FCA lliurarà un 
“val” als 5 primers sol·licitants (segons ordre 
cronològic) per a que puguin adquirir un motor 
X30-JR gratuït. No tindrà dret a motor gratuït el 
participant que ja el va tenir anteriorment. 

-Opció B: Pagament de 932 E abans del 15 de 
febrer de 2018.  
-Amb aquest ingrés queda pagada la primera i 
última prova de la temporada. 
-El preu per la participació en cadascuna de la 
resta de proves és de 466 E. 

-Opció C: Pagament prova a prova de 511 E. 

S
È

N
IO

R
 

-Pilots de 14 o més anys (llicència JR o SR) 
-Xassís lliure homologat per categoria. 
-Motor X30-SR. 
-Motors a sorteig (sorteig d’un motor per 
dissabte i sorteig d’un motor per diumenge). 
-Els motors a sorteig s’utilitzaran durant els 
entrenaments oficials –no qualificatius i 
qualificatius-, warm-up i les curses. 
-Dret a 3 canvis de motor per temporada. 

-Lloguer motor (motor + carburador + 
tub escapament). 
-1 joc pneumàtics slick per prova. 
-Inscripció. 
-Tandes. 

-Opció A: Pagament de 932 E abans del 15 de 
febrer de 2018.  
-Amb aquest ingrés queda pagada la primera i 
última prova de la temporada. 
-El preu per la participació en cadascuna de la 
resta de proves és de 466 E. 

-Opció B: Pagament prova a prova de 511 E. 

Extracte de la normativa aplicable: 

-Aquell pilot que durant la temporada 2018 participi en una determinada categoria de karting en una prova de Campionat d’Espanya o Internacional, als 

efectes oportuns i en reconeixement als actes propis de cada interessat, posteriorment en els Campionats de Catalunya de Karting, no podran 

participar en una categoria diferent a aquella en la que va participar el pilot al Campionat d’Espanya o Internacional. Pels pilots que participen 

únicament en el Campionat de Catalunya, i que optin a una categoria superior durant la temporada no podran tornar a una categoria inferior. 

-Campionat previst a 5 proves. Si es modifica el número de proves, els costos econòmics es modificaran proporcionalment. 

-Els motors de lloguer s’utilitzaran durant els entrenaments oficials (no qualificatius i qualificatius), warm-up i curses. No s’utilitzaran durant les tandes 

lliures (on cada participant haurà d’utilitzar el motor de la seva propietat).  

-Cada participant tindrà dret a realitzar 3 canvis de motor durant la temporada. Aquests 3 canvis tindran caràcter gratuït i no s’haurà d’al·legar cap 

motiu en concret. Si un participant esgota el dret als 3 canvis de motor durant la temporada, excepcionalment per causes de força major, podrà 

sol·licitar un o més canvis suplementaris. Les causes de força major hauran de ser acceptades a únic i exclusiu criteri dels Comissaris Esportius previ 

informe del Delegat Tècnic. Pel canvi suplementari s’ha de pagar uns drets de 100E. 

-Els pneumàtics oficials de la prova s’utilitzaran durant els entrenaments oficials qualificatius i curses. No s’utilitzaran durant les tandes lliures. Durant 

els entrenaments no qualificatius i warm-up serà lliure la seva utilització o no. Els pneumàtics de mullat seran reutilitzables i en tot cas s’hauran 

d’ajustar a la normativa reglamentària. 

-No hi haurà Parc de Combustible Oficial. Cada competidor haurà d’adquirir el combustible a la benzinera i realitzar la barreja amb l’oli i percentatge 

establerts per reglament. Durant la prova els Comissaris poden demanar la substitució del combustible.  

-Més informació:  www.fca.cat  /  karting@fca.cat  

http://www.fca.cat/
mailto:karting@fca.cat
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KÀRTING 2018 
El participant que desitgi prendre part en el campionat o en alguna prova, haurà d’enviar aquest document a la FCA 

A més, abans de cada prova del campionat, el competidor haurà d’enviar a la FCA el corresponent butlletí d’inscripció 
 

Nom i cognoms del sol·licitant: 
(menors el representant legal) 

 

DNI:  
Adreça:  
Tels:  
E-mail:  
 
Mitjançant el present escrit sol·licito la inscripció en el Campionat de Catalunya de Kàrting del pilot indicat a continuació: 
 

Nom i cognoms del pilot:  
Data de naixement:  
DNI:  
Llicència 2018 
(Pot indicar-se posteriorment) 

 

 
D’acord amb la Circular núm.1/temporada 2018/Kàrting i amb la normativa aplicable de la FCA, que accepto sense cap 
reserva, sol·licito la participació del pilot al Campionat 2018, en la categoria i opció que es marquen a continuació: 
 
Categories: Opcions: 

□  Open RACC □  Opció A – Participació gratuïta. La participació quedarà condicionada a la selecció establerta pel Comitè 
Organitzador i fiança/caució. Sol·licitud d’Inscripció: www.openracckarting.com   
 

□  Aleví / Benjamí □  Opció A – Pagament de 682 E (data límit 15-02-2018), que inclou la participació en la primera i en l’última 
prova de la temporada. La resta de proves tindran un cost de 341 E. 
□  Opció B – Pagament de 387 E per prova, quan s’enviï la inscripció de cada prova. 
 

□  Cadet □  Opció A – Pagament de 782 E (data límit 15-02-2018), que inclou la participació en la primera i en l’última 
prova de la temporada. La resta de proves tindran un cost de 391 E. 
□  Opció B – Pagament de 436 E per prova, quan s’enviï la inscripció de cada prova. 
 

□  Júnior □  Opció A – Pagament de 2.300 E (data límit 15-02-2018), que inclou la participació en les 5 proves de la 
temporada i a més la FCA lliurarà un val a l’interessat per a poder adquirir un motor X30-JR gratuït (aquest val 
només serà pels 5 primers sol·licitants i que compleixin la normativa aplicable). 
□  Opció B – Pagament de 932 E (data límit 15-02-2018), que inclou la participació en la primera i l’última prova 
de la temporada. La resta de mítings tindran un cost de 466 E. 
□  Opció C – Pagament de 511 E per prova, quan s’enviï la inscripció de cada prova. 
 

□  Sènior □  Opció A – Pagament de 932 E (data límit 15-02-2018), que inclou la participació en la primera i en l’última 
prova de la temporada. La resta de proves tindran un cost de 466 E. 
□  Opció B – Pagament de 511 E per prova, quan s’enviï la inscripció de cada prova. 

 
Acceptació de condicions: 
El sol·licitant, pel sol fet de signar aquest document, es sotmet a les jurisdiccions esportives reconegudes pel Codi Esportiu Internacional i als Reglaments i 
circulars de la Federació Catalana d’Automobilisme, acceptant-los sense cap reserva, tant per sí mateix com pel pilot i els membres de l’equip. El sol·licitant 
reconeix que el kàrting és un esport de risc i per tant assumeix tota responsabilitat derivada per la pràctica d’aquest esport pel pilot i pels membres de 
l’equip. 
La formalització de la inscripció implica pel sol·licitant, pel pilot i pels membres dels equips que participaran en les proves del Campionat de Catalunya de 
Kàrting 2018 la cessió expressa i gratuïta, durant el màxim temps permès per la Llei, a la FCA de la facultat de captar, enregistrar, gestionar comercialment 
i difondre les imatges i veu dels esportistes que els ocupen i vehicles participants en els termes i condicions que tinguin per convenient. Renunciant el 
sol·licitant  al dret d’aprovar el resultat de l’enregistrament. 
En cap cas la FCA podrà utilitzar la imatge personal de persones físiques involucrades en una cursa per finalitats distintes a la mera retransmissió de l’event 
esportiu – ja sigui a través de mitjans de comunicació o de la comercialització de les imatges en reportatges editats o cinta de vídeo, dvd, internet, 
productes educatius – o per la promoció de l’esport. 
La signatura d’aquest document implica la cessió d’aquests drets al tenir el signant facultats per fer-ho. 
Aquesta sol·licitud està reservada al dret d’admissió per part de la FCA. 

 
Data: 
Signatura del sol·licitant: 
DNI: 

http://www.fca.cat/
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