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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA TEMPORADA DE KÀRTING FCA 2021 
El participant que desitgi prendre part a la temporada o en alguna prova, haurà d’enviar aquest document a la FCA. 

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

Nom i cognoms del sol·licitant: 
(si el pilot és menor el representant legal) 

 

DNI:  
Adreça:  
Tels:  
a/e  adreça electrònica:  
 
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:  
Categoria: 
(categoria en la que participarà) 

 Llicència 2021 
(Pot indicar-se posteriorment) 

 

 
Per la present indico que conec la Circular 1/2021 Kàrting, reglaments de Kàrting i altra normativa aplicable de la FCA, 
que accepto sense cap reserva i sol·licito la participació del pilot a la temporada 2021, en la categoria i opció que es 
marquen a continuació: 
 
Categories: Opcions (d’acord a la Circular 1 Karting / 2021): 

□  Promo-Kart □  Opció A – Pagament de 50 € per prova, quan es tramiti la inscripció de cada prova. 
 

□  Open RACC □  Opció A – Tramitació segons la web www.openrackarting.com 
 

□  Aleví – Cadet 
(conjuntament) 

□  Opció A – Pagament de 2.705 € (data límit 25-02-2021), 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 Waterswift 60cc (aquest val 
només serà pels 5 primers sol·licitants -AL i CD conjuntes- i que compleixin la normativa aplicable). 
□  Opció B – Pagament de 301 € E per prova, quan s’enviï la inscripció de cada prova (per a nous pilots a les 
categories AL/CD, que no hagin participat en AL/CD/MINI en temporades anteriors). 
□  Opció C – Pagament de 802 € (data límit 25-02-2021), que inclou la participació en la primera i en l’última 
prova de la temporada. La resta de proves tindran un cost de 401 €. 
□  Opció D – Pagament de 446 € per prova, quan s’enviï la inscripció de cada prova. 
 

□  Júnior □  Opció A – Pagament de 3.380 € (data límit 25-02-2021), 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 (aquest val només 
serà pels 3 primers sol·licitants i que compleixin la normativa aplicable). 
□  Opció B – Pagament de 952 € (data límit 25-02-2021), que inclou la participació en la primera i l’última prova 
de la temporada. La resta de mítings tindran un cost de 476 €. 
□  Opció C – Pagament de 521 € per prova, quan s’enviï la inscripció de cada prova. 
 

□  Sènior □  Opció A – Pagament de 952 € (data límit 25-02-2021), que inclou la participació en la primera i en l’última 
prova de la temporada. La resta de proves tindran un cost de 476 E. 
□  Opció B – Pagament de 521 € 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 2021 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’esdeveniment 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: 
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