Circular R3/2017 – Comissió de Ral·lis – 18 de maig de 2017
Campionat de Catalunya de Promoció
Degut a la impossibilitat de poder tirar endavant proves amb les característiques que demana el
Reglament Esportiu Campionat de Catalunya de Promoció i Trofeu Júnior durant aquest any 2017,
queden modificats els següents articles:
Article 5. NORMES A COMPLIR PER LES PROVES PUNTUABLES
El NOU redactat és el següent:
a) Ral·lis de Terra: Verificacions, reconeixements, ral·li i lliurament de premis en un mateix dia.
b) De 40 a 60 km de trams cronometrats.
c) 2 o 3 TC diferents, a repetir fins a 3 vegades.
d) Itinerari i TC secrets (per als ral·lis de Terra).
e) Publicació del lloc de les verificacions: En ral·lis d’asfalt, com a molt d’hora a partir de les 20 hores
del dijous anterior a la prova (excepte si l’organitzador. En ral·lis d’asfalt i en ral·lis de terra, serà
d’aplicació el Reglament Esportiu de les Copes corresponents.
f) En els ral·lis d’asfalt, convocatòria en horari individual, que apareixerà en la llista d'inscrits, per a
realitzar les verificacions administratives i tècniques.
Publicació de l'itinerari. Reconeixements.
En els ral·lis d’asfalt, els reconeixements es duran a terme seguint les indicacions de
l’Organitzador de cada prova.
En els ral·lis de terra, el recorregut i els TC seran secrets i solament es faran públics en el moment de
l'inici de les verificacions. Els participants no el podran efectuar fins haver rebut el Road-Book. i en els
ral·lis d’asfalt el corresponent carnet de ruta, que li seran lliurats una vegada superada la verificació
tècnica.
En els ral·lis de terra, s’autoritzarà una sola passada de reconeixements per cada tram cronometrat
que es podrà realitzar amb qualsevol vehicle autoritzat per circular en carretera oberta al trànsit. En els
ral·lis d’asfalt aquests reconeixements es realitzaran amb Carnet de Ruta i Controls Horaris.
Article 13. Proves puntuables
Les proves puntuables pel Campionat de Catalunya de Promoció 2017 són les següents:
19è Ral·li Ciutat d’Igualada
49è Ral·li Osona
18è Ral·li Ciutat de Cervera
9è Ral·li Vidreres
57è Ral·li 2000 Viratges
24è Ral·li Ciutat de Tàrrega
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