
NOTA RECONEIXEMENTS

11.1  Els  reconeixements  dels  trams  cronometrats  seran  única  i
exclusivament de les 9:00h del 28 de Setembre a les 23:59h del 2 d’Octubre
per a tots els participants.

Queda prohibit fer marxa enrere dins el tram i circular en sentit contrari dins
el mateix.
Aquests reconeixements només es podran fer amb vehicles que responguin a
les següents característiques:
a) Ser d'estricta sèrie.
b) No portar fars suplementaris que no siguin d'origen.
c) El silenciador del tub d'escapament estarà en perfecte estat d'ús i 
funcionament.
d) No portar barres antibolcades, ni cinturó del tipus arnès, ni baquets.
e) Cal utilitzar pneumàtics comercials amb dibuix.
f) No portar publicitat ni adhesius.
g) No estarà pintat de manera que pugui ser identificat com un vehicle de 
competició.
El participant haurà de notificar a l’organitzador la marca, model, color i 
matrícula del vehicle que serà utilitzat en els reconeixements. En cas de 
canvi ho notificarà per telèfon, fax o e-mail a l’organitzador (o a la FCA, en 
cas de dificultat de comunicació amb aquest.)

Fer  els  reconeixements  fora  de  l’horari  establert  comportarà  la
desqualificació i s’informarà a la FCA per si és mereixedora  d’alguna altra
sanció.

11.2 Es recorda a tots els participants que degut a la sensibilitat dels veïns i 
Ajuntaments per on discorre el ral·li, aquesta entitat organitzadora amb el 
suport de la Federació Catalana d’Automobilisme, la col·laboració dels 
diferents agents del Cos de Mossos d’Esquadra, de les Policies Locals i dels 
Jutges de Fets, serà extremadament rigorosa amb la circulació dels 
participants durant el desenvolupament dels reconeixements i també el dia 
de la disputa del ral·li.

Per  aquest  motiu,  i  en  aplicació  de  la  totalitat  del  Art.  14  i  Art.  17  del
Reglament  Esportiu  del  Campionat  de  Catalunya  de  Ral·lis,  es  farà  una
especial vigilància de:
- Infraccions al Codi de Circulació.
- Velocitat superior a 50 km/h en nuclis urbans.
- Invasió total o parcial del carril contrari de circulació.

El Comité Organitzador,

Perafort, 27 setembre 2019


