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NORMATIVA ESPECÍFICA 
1. ORGANITZACIÓ 

1.1. Osona Karting Serveis, a traves del seu comitè organitzador, organitza una prova de caràcter privat 
d'esbarjo, no oficial de 12 Hores de Resistència  de karting oberta a particulars i empreses. 

1.2. El comitè organitzador és la màxima autoritat esportiva. Entre altres coses, pot emetre complements 
o annexes que poden formar part o modificar les presents disposicions, així com interpretar i 
resoldre els casos no previstos en el mateix. 

1.3. El personal de l’organització, pilots, delegats d'equip, mecànics, assistents, accepten i sotmetem 
sense cap reserva el present disposicions. 

 
2. CIRCUIT 

2.1. La prova es celebrarà al Circuit d’Osona - VIC. 

2.2. La longitud del circuit es de 940 metres.  

 
3. PARTICIPANTS ADMESOS  

3.1. Per poder participar s'hauran de reunir les següents condicions: 

3.2. Tenir 13 anys complerts (Hauran de presentar en el butlletí d'inscripció fotocòpia del carnet 
d'Identitat corresponent). 

3.3. Els pilots menors 18 anys d’edat hauran de presentar la corresponent autorització per escrit del pare 
o tutor degudament signada i validada la mateixa per el notari o entitat bancària. 

3.4. Les persones que físicament i medicament siguin aptes per la practica del karting d’esbarjo. 
Aquestes persones no podran tenir cap malaltia de tipus cardiovascular, ni lesions de l’aparell 
locomotor, atacs epilèptics, diabetis, que puguin provocar la pèrdua del coneixement.  

 
4. NUMERO DE PARTICIPANTS  

4.1. El nombre de participants per equip serà d'un mínim de 4 i un màxim de 6.  

4.2. El nombre de màxim de vehicles admesos a la cursa serà de 20 

 
5. DELEGAT D'EQUIP  

5.1. Els equips participants, hauran de nomenar un delegat d'equip que serà el màxim responsable de tot 
seu personal, pilots, assistents, familiars, etc. i únic interlocutor del mateix. 

5.2. El Delegat d'Equip haurà d'estar en possessió de qualsevol documentació obligatòria que es pugui 
demanar. 

5.3. El delegat d'equip podrà ser un dels pilots. 

 
6. NOM DE L'EQUIP  

6.1. Cada equip participant haurà de posar un nom a l'equip en el mateix en el moment de realitzar la 
inscripció. 

 
7. SOL·LICITUD I DRETS D'INSCRIPCIÓ 

7.1. No serà acceptada cap sol·licitud d'inscripció, si aquesta no està degudament complimentada i no va 
acompanyada dels corresponents drets d'inscripció. 

7.2. El termini màxim per inscriure's a una prova es de 30 dies abans de la data de celebració de la 
mateixa. 

7.3. Els drets inscripció per cada equip participant seran els següents: 

• Drets d'Inscripció: 1.500,00 € 

7.4. La forma de Pagament es la següent: 
• 600,00 € En el moment de realitzar la inscripció. 
• 900,00 € Es farà efectiva quinze dies avanç de la celebració de la prova. 
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• 300,00 € En concepte de fiança, que ha de fer-se efectiva en el moment de registre administratiu 
Aquesta fiança  serà retornada set dies desprès d'acabada la prova un cop s'hagi comprovat 
l'estat de comptes final de l'equip. 

 
8. ANUL·LACIÓ  

8.1. En el cas de l'anul·lació de la inscripció per part de l'equip participant, l'organització reemborsarà el 
50% del import d’inscripció. 

8.2. En el cas d'anul·lació de la prova per l'organitzador a causa de forces majors, aquest reemborsarà 
íntegrament tots els drets d'inscripció. 

 
9. FACTURACIÓ  

9.1. En el cas que un equip hagi de fer una o varies factures a nom de particulars o empreses, aquest ho 
haurà de comunicar a l'organització en el moment de fer-se la inscripció. 

 
10. PRESTACIONS 

10.1. Els drets d'inscripció inclouen: 
• Un kart complert de 390 cc. 4T, carburant i pneumàtics inclosos. 
• Servei d'assistència tècnica i/o mecànica. 
• Servei de comissaris de pista. 
• Servei Sanitari. 
• Assegurança personal. 
• Sopar de fi de carrera (Delegat de l’equip i Pilots participants) 

 
11. BOX 

11.1. Cada equip participant tindrà un box a la seva disposició i l'assignació dels mateixos es farà per 
rigorós ordre d'inscripció. 

11.2. Cap canvi de box serà autoritzat. 

 
12. ACREDITACIONS  

12.1. Cada equip participant disposarà de les acreditacions següents: 
• 1 Acreditació personal pel delegat d'equip. 
• 1 Acreditació personal per cada pilot participant. 
• 3 Acreditacions personals pels assistents. 
• 6 Acreditacions de caràcter general pels acompanyants, que donen accés al Paddock. Aquestes 

acreditacions podran  ser utilitzades per diferents acompanyants, sempre i quan no sobrepassin 
el nombre establert. 

• 1 Acreditació de pàrquing per entrar al Paddock. 

 
13. PUBLICITAT  

13.1. Solament els adhesius de plàstic estan autoritzats. Qualsevol altre tipus de material, marques o 
pintura està prohibida, en el cas que el vehicle kart no pugui tornar al seu aspecte original, aniran a 
compte de la fiança les reparacions i substitucions de peces del mateix. 

13.2. La publicitat estarà situada en els llocs següents 
• Frontal a sobre la placa del número. 
• Carrosseria lateral a la part del davant. 
• Spoiler davanter. 

 
14. CERIMÒNIA DE PODI - TROFEUS 

14.1. Els pilots aniran correctament vestits i amb pulcritud.  

14.2. Es lliuraran els següents trofeus: 
• 1er. Equip Classificat. 
• 2on. Equip Classificat. 
• 3er. Equip Classificat. 
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14.3. Es lliuraran també les següents recompenses: 
• 1er. Equip Classificat, bonificació del 50%  de la inscripció de l’edició de l’any següent. 
• 2on.Equip Classificat, bonificació del 25%  de la inscripció de l’edició de l’any següent. 
• 3er. Equip Classificat, bonificació del 15%  de la inscripció de l’edició de l’any següent. 

 


