Eslàlom “ La Marató”
15 de desembre de 2013
REGLAMENT PARTICULAR
I - PROGRAMA HORARI
Hora

Lloc

Acte

divendres, 15 / novembre / 2013
10:00
~ Publicació del Reglament i obertura d’Inscripcions

~

Secretaria Permanent

dilluns, 9 / desembre / 2013
22:00
~ Tancament d’Inscripcions (Places limitades)

~

Secretaria Permanent

~

Secretaria Permanent
www.escuderiaosona.com

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Circuit d'Osona - Vic
Circuit d'Osona - Vic
Pista
Secretaria Permanent
Circuit d'Osona - Vic
Circuit d'Osona - Vic
Circuit d'Osona - Vic
Circuit d'Osona - Vic
Circuit d'Osona - Vic
Circuit d'Osona - Vic
Circuit d'Osona - Vic
Circuit d'Osona - Vic
Secretaria Permanent
Circuit d'Osona - Vic

divendres, 13 / desembre / 2013
20:00

~ Publicació llista d’inscrits

diumenge, 15 / desembre / 2013
08:00 a 08:30
~ Verificacions administratives
08:15 a 08:45
~ Verificacions tècniques
09:00
~ Briefing – Reconeixement del traçat
09:30
~ Publicació de la llista d’autoritzats a prendre la sortida
10:00
~ Primera màniga classificatòria (asfalt/terra)
11:00
~ Primera màniga classificatòria (asfalt)
12:00
~ Segona màniga classificatòria (asfalt/terra)
13:00
~ Segona màniga classificatòria (asfalt)
14:00
~ Tercera màniga classificatòria (asfalt/terra)
15:00
~ Tercera màniga classificatòria (asfalt)
16:00
~ a decidir
17:00
~ a decidir
18:00
~ Publicació de resultats
19:00
~ Lliurament de trofeus
Secretaria Permanent - Tauler Oficial d’Anuncis

Escuderia Osona - Circuit d'Osona
c. Cabrerès, 2. (pol. ind. Malloles) - 08500 Vic
Tel. 93 886 60 36 - Fax. 93 886 60 41 - email: info@escuderiaosona.com
www.escuderiaosona.com
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Article 1.

ORGANITZACIÓ

1.1.
Definició
Escuderia Osona, amb el permís d'organització de la Federació Catalana d'Automobilisme núm. 00-ES2013,
organitza el Eslàlom “La Marató” al Circuit d’Osona de categoria territorial, que es celebrarà el dia 15 de
desembre de 2013.
1.2.

Comitè Organitzador
President: Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Secretari: Sr.

1.3.

Joan Panadès Vinyeta
Ramon Varela Manubens
Francesc Balasch Viñas
Manel Alba Pareja
Dani Balasch Martin
Joan Bassas Viñas
Eduard Bosch Bigas
Antoni Casals Belver
Joan Casellas Illa
Joan Cornet Puig
Joan Gaja Corominas
Manel López López
Xavier Serra Serra
Jordi Forcada Calle

Oficials

Comissaris Esportius:

Sr. David Domingo Martínez (President)
Sr. Manel López López
Sr. Ivan Rehues López

CD/CAT
CD/CAT
CD/CAT

Director de Cursa:

Sr. Josep Blancafort Pol

DC/CAT

Directors Adjunts:

Sr. Miquel Soler Pey

DC/CAT

Secretari de Cursa:

Sr. Ramon Torrentgenerós Prat

SC/CAT

Comissari de relacions amb els Concursants: Sr. Miquel Soler Pey

CD/CAT

Comissaris Tècnics:

Sr. Ramon Pou Arumí
Sr. Eduard Bosch Bigas
Sr. Antoni Serradell Rifà

OC/CAT
OC/CAT
OC/CAT

Cap de Seguretat:

Sr. Xevi Serra Serra

DC/CAT

Cap de Cronometratge i Classificacions:

Sr. Antoni Castillon Espluga

OB/CAT

Cap de Parc Tancat - Treball:

Sr. Ramon Vilardell Alarcia

OD/CAT

Servei Mèdic:

Dr. Josep Maria Brugulat Borràs

Col. 18217

Servei d’Ambulàncies:

Ambulàncies Vic -Transmutua

Servei de Grues:

Grues Vic Assistència SL

Els Oficials relacionats en el present reglament particular sons nomenats com a Jutges de Fets.
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MODALITATS GENERALS
Article 2.
2.1.

La prova es disputa d’acord amb el Codi Esportiu Internacional i els seus Annexes, els quals seran
d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals i en particular en els procediments de
Reclamació i Apel·lació. A més seran aplicables per ordre de prelació els següents Reglaments:
•
•
•
•

2.2.

REGLAMENTACIÓ

Prescripcions Comunes de la Federació Catalana d’Automobilisme
Reglament Esportiu d’Eslàlom de la Federació Catalana d’Automobilisme
Reglament Tècnic d’Eslàlom de la Federació Catalana d’Automobilisme
El present Reglament Particular

Els concursants, conductors, mecànics i/o assistències pel sol fet d’inscriure’s a la prova es comprometen
respectar aquests reglaments, els seus annexes, els quals accepten i sotmetem sense cap reserva.

Article 3.

PUNTUABILITAT

La prova no puntua per cap campionat, copa, trofeu o challenges.
Article 4.
4.1.

DESCRIPCIÓ

La prova es celebrarà al Circuit d’Osona i en funció de les característiques de cada vehicle es podrà
escollir entre dues opcions diferents l’una sobre una superfície mixta asfalt i terra d’una longitud de 2100
metres amb una amplada mitja de 6 metres o únicament sobre asfalt amb una longitud de 1200 metres
amb una amplada mitja de 6. (La situació, dibuix i sentit de la cursa serà comunicada mitjançant un
complement).

Article 5.

PARTICIPANTS ADMESOS

5.1.

Seran admesos a participar tots els pilots que estiguin en possessió de la corresponent llicencia, expedida
per la FCA/RFEDA i valida per l’any en curs.

5.2.

També seran admesos a participar, els participants que tramitin el Permís de Participació FCA per aquesta
prova. Aquests participants única i exclusivament podran prendre part a la classe 1, havent de complir en
tot cas amb la reglamentació aplicable.

Article 6.
6.1.

VEHICLES ADMESOS

Seran admesos a participar, els vehicles definits en el Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya
d’Eslàlom i els vehicles definits en l’article 2 del Reglament Esportiu de la Copa de Catalunya de Ral·lis de
Regularitat Súper Esport, Esport, i Eficiència.

Grup IV
Grup H1

-

Grup H2

-

Grup H3

-

Grup H4

-

Article 7.

.SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ – INSCRIPCIONS

Grup I
Grup II
Grup III

7.1.

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe Car-Cross

Vehicles turismes fins a 1.600cc d’estricta sèrie.
Vehicles turismes fins a 1.600cc no sèrie.
Vehicles turismes de més1600cc fins a 2.000cc.
Vehicles turismes superiors a 2.000cc sobrealimentats.
Vehicles turismes superiors a 2.000cc tracció al darrera.
Vehicles turismes superiors a 2.000cc tracció total.
Vehicles monoplaces Car Cross
Vehicles models tancats, amb sostre rígid i no descapotables, amb mesures
de seguretat mínimes de l’època amb una cilindrada inferior a 2.000 cc
Vehicles models tancats, amb sostre rígid i no descapotables, amb mesures
de seguretat mínimes de l’època amb una cilindrada superior a 2.000 cc
Vehicles models tancats, amb sostre rígid i no descapotables, de 20 a 25 anys
d’antiguitat, amb mesures de seguretat mínimes de l’època, de totes les
cilindrades.
Vehicles de sèrie, o amb preparació mínima, d’interès històric en l’àmbit de la
competició sense límit de cilindrada, que la data de fabricació i/o matriculació
sigui 25 anys anterior a la data de celebració.

Tota persona que vulgui participar en la prova, ha d’enviar la sol·licitud d’inscripció, juntament amb el
corresponent comprovant del ingrés en efectiu o la transferència bancària, per fax o correu electrònic,
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indicant clarament el nom i cognoms del pilot, a partir de la publicació del present reglament i fins a la data
del tancament de les inscripcions a la Secretaria de la prova.
7.2.

El termini del tancament de les inscripcions es la data i hora prevista en el Programa - Horari de la prova.

7.3.

La sol·licitud d’inscripció no serà acceptada si no estar degudament complimentada amb totes les seves
dades i no s’hagin fet efectius els corresponents drets d’inscripció.

7.4.

El nombre de vehicles admesos està limitat a 100 participants, L’organitzador es reserva el dret d’adaptar
aquesta article en funció dels vehicles inscrits.

Article 8.
8.1.

DRETS D'INSCRIPCIÓ - ASSEGURANÇA

Els drets d'inscripció son els següents:
•
•
•
•
•

~
Acceptant Publicitat de l’Organitzador
~
Acceptant Publicitat de l’Organitzador (fora de termini)
~
No Acceptant Publicitat de l’Organitzador
No Acceptant Publicitat de l’Organitzador (fora de termini) ~
~
Soci Escuderia Osona

100,00 €
150,00 €
200,00 €
300,00 €
100,00 €

Aquests imports corresponent als drets d’inscripció amb l’iva inclòs i a la prima d’assegurança per vehicle de la
pòlissa contractada per l'organitzador amb la Federació Catalana d'Automobilisme.
8.2.

La forma de pagament és d’Ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de l’Escuderia Osona a
l’entitat i número de compta corrent següent:
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 2100 - 0007 - 81 - 0201287790

8.3.

Es retornaran els drets d'inscripció:

8.3.1.

Inscripcions refusades.

8.3.2.

Si el prova no es disputa.

8.3.3.

L'organitzador retornarà el 50% de la inscripció als Concursants que per raons de força major degudament
verificada no puguin presentar-se i avisin abans del inici de les verificacions administratives.

8.4.

La pòlissa d'assegurança contractada per l'Organitzador cobreix les garanties exigides per la FCA per
enguany.

Article 9.
9.1.

PUBLICITAT

Els Concursants que acceptin la publicitat facultativa proposada per l'Organitzador, hauran de reservar els
espais següents:
• Un espai de 40 cm. alçada per 15 cm. d’amplada al costat del número de competició al costat del
parafangs davanter.

Article 10. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
10.1.

Abans de la sortida els vehicles participants s’agruparan en el parc de sortida situat: Circuit d’Osona.

10.2.

Els participants hauran d’estar en tot moment a disposició del Director de Cursa

10.3.

Brífing: El Director de Cursa, realitzarà una reunió informativa als Concursants i Participants. Tots ells
tenen obligació de ser presents durant tota la reunió. (veure Programa – Horari)

10.4.

Les penalitzacions seran les previstes en les Prescripcions Generals del Campionat de Catalunya
d’Eslàlom.

10.5.

La màniga de reconeixement s’iniciarà a l’hora prevista en el programa horari.

10.6.

Les mànigues classificatòries s’iniciaran a l’hora prevista en el programa horari.

10.7.

Es podran fer reconeixements a peu fins a l’hora de brífing.
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Article 11. VERIFICACIONS
11.1.

Verificacions abans de la sortida i durant la prova: Tots els participants, s'han de presentar amb el seu
vehicle a les verificacions previstes en el Programa - Horari de la prova a l’hora prevista en el mateix.

11.2.

Verificacions finals: Si ho demanen els Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a: Circuit
d’Osona.

Article 12. CLASSIFICACIONS - TROFEUS
12.1.

Per establir la classificacions de cada opció, es tindrà en compta la suma de tots els resultats de les
mànigues corresponents.

12.2.

S’establiran les classificacions següents:
Asfalt / Terra
• Classificació General Scratch
• Classificació General Turismes
• Classificació per Classes
Asfalt
• Classificació General Scratch
• Classificació per Classes

12.3.

Es lliuraran els trofeus següents:
Asfalt / Terra
• Classificació General Turismes:
• Classificació General Car Cross:
• Classificació per Classes:
• Classificació FocusExtreme
• Classificació Volant RACC

Trofeu als tres primers classificats.
Trofeu als tres primers classificats.
Trofeu al primer classificat.
Trofeu al primer classificat.
Trofeu al primer classificat.

Asfalt
• Classificació General Turismes:
• Classificació General Històrics:
• Classificació per Classes:

Trofeu als tres primers classificats.
Trofeu als tres primers classificats.
Trofeu al primer classificat.

12.4.

El lliurament de trofeus tindrà lloc a l’hora prevista en el Programa - Horari.

12.5.

Serà d’aplicació l’article 21.1 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de
Catalunya. (Art.21.2 La no assistència al repartiment de premis d’una cursa suposarà la pèrdua del trofeu i
els premis corresponents).

Article 13. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
13.1.

El concursant i/o conductor pel sol fet d’inscriure’s a la prova, declaren conèixer i haver llegit les normes
esportives i tècniques reconegudes pel Codi Esportiu Internacional, els reglaments de la Federació
Catalana d’Automobilisme, al Reglament Particular de la prova i als seus annexes, als quals se sotmeten,
acceptant-los sense cap reserva tant a sí mateix com per tots els membres de l’equip. Al mateix temps
declarem: Que som conscients que practiquem un esport de risc i eximim de qualsevol responsabilitat a
l’Entitat Organitzadora, al Comitè Organitzador, als Oficials de la prova, a la Federació Catalana
d’Automobilisme, a la Real Federación Española de Automovilismo i a les demés entitats i col·laboradors
de la mateixa de qualsevol dany o lesió ocorregut duran la prova, i renunciem a formular qualsevol
demanda i/o denuncia contra les entitats i/o persones anomenades.

13.2.

L'organitzador es compromet a trametre, en les dates de la seva publicació, tota la informació sobre la
prova (inscrits, plànol el circuit, situació etc.) a les diferents entitats, clubs i/o escuderies concursants amb
participants inscrits i aquestes entitats seran les encarregades de facilitar-les als respectius socis.

13.3.

Els Concursants, reconeixent que la prova organitzada per l'Escuderia Osona, es una operació de
promoció, per el qual es donarà a conèixer al gran públic, així com els participants i els seus "Sponsors".
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13.4.

Per permetre a l'organització total llibertat de mitjans per aquest fi, els Concursants autoritzen a
l'Organització a fer ús del seu nom i de les corresponents imatges, a tot allò que afecti a la prova, així com
el dret exclusiu d'utilitzar-les. Qualsevol projecta de filmació, cinema, fotografia, vídeo, àudio, etc. hauran
de rebre prèviament la corresponent autorització per escrit de l'organització.

13.5.

El Comitè Organitzador nomena Jutges de Fets a tots els Oficials presents en aquest Reglament Particular
i els seus annexes.

13.6.

Centres d’assistència mèdics previstos en cas d’accident son:

Hospital General de Vic
Carrer de Francesc Pla “EL Vigatà”, 1 - 08500 Vic
Tel. 93 889 11 11
El Comitè Organitzador
Vic, 15 de novembre de 2013
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