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DISTÀNCIA DE LES CURSES 2017

VELOCITAT EN CIRCUITS

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TURISMES

ARTICLE 8. DISTÀNCIA A RECÓRRER I CURSES PER PROVA.
8.1. Tipus de prova.
Les proves puntuables pel Campionat de Catalunya serán autònomes o podrán celebrar-se
conjuntament amb el CER.
En una prova es celebraran els entrenaments previstos al programa horari i es podran celebrar
una o dues curses segons indiqui el programa horari.
8.2. Tipus de curses:
A.- Proves en les que es celebri una Cursa d’una durada màxima de 48 minuts més 1 volta. (proves
celebrades conjuntament amb el CER a València i Barcelona).
B.- Proves en les que es celebrin dues curses. La primera d’una durada màxima de 48 minuts més 1 volta
Cursa d’una durada màxima de 40 minuts més una volta que, en tot cas, acabarà abans que es
comenci la finestra de hándicaps del CER (proves celebrades conjuntament amb el CER a Motorland i
Barcelona).
C.- Proves en les que es celebrin dues curses del mateix nombre de voltes, Cursa amb una durada
màxima de 25 minuts. (Calafat).
8.3. Previsió de curses per prova:
-València: 1 cursa de 48 minuts més 1 volta
-Motorland: 1 cursa de 48 minuts més 1 volta i 1 cursa de 40 minuts més 1 volta.
-Barcelona: 1 cursa de 40 minuts més 1 volta
-Calafat: dues curses de 25 minuts
8.4. La distància/duració de les curses indicades en el present article podrán modificarse a criteri
del Comitè Organitzador i será necessària l’aprovació del Reglament Particular per la FCA.
8.5. Un cop completada la duració de les curses es confeccionarà la corresponent classificació pel
Campionat de Catalunya.
8.6. Les infraccions a aquest article serán sancionades a criteri dels Comissaris Esportius.

(*) Les modificacions indicades en aquesta Circular són d’aplicació immediata, s’integren en Anuari 2017 i es publiquen a web FCA.
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