III Campionat social Ral·li Slot 1:32
REGLAMENT Esportiu
1. Organitzador
Motor Club Sabadell, organitza un campionat de Slot, en el que podran participar tots el socis
que ho desitgin.
2. Horaris
Les proves es desenvoluparan els dijous indicats al calendari al local social del Motor Club Sabadell, entre les 20,00 i les 23,30 hores.
3. Pistes
El campionat es desenvoluparà sobre la pista permanent del MCS i en ocasions especials podrà
desplaçar-se a altres entitats.
4. Inscripcions
En les proves celebrades a la seu del MCS, les inscripcions son gratuïtes i es podran fer fins la
finalització de la prova.
Les celebrades fora de la nostra entitat tindrà els costos bàsics, sense cap tipus d’increment pel
club.
5. Categories
Totes disposaran d’una puntuació independent i estaran dividides en:
-Campionat de promoció. Per familiars de socis menor de 15 anys
- Infantil fins a 10 anys
- Juvenil d’11 a 15 anys
-Campionat Sènior. Per tots el socis del MCS majors de 15 anys
6. Equips
Els equips estaran formats per un pilot, (que participarà en aquell moment)
Només el pilot podrà tenir contacte amb el vehicle, tant en la mànega d’entrenaments com en la
de cursa, qualsevol ajuda externa serà penalitzada. El mateix pilot serà el que posarà el vehicle
a pista en cas de sortida.
En altres entitats i segons l’estructura de la prova es permetrà l’ajuda exterior, indicant el pilot
quina persona farà aquesta funció.
7. Vehicles
L’organitzador subministrarà un vehicle per cadascuna de las proves i serà d’ús obligatori per a

MOTOR CLUB SABADELL
Pau Claris, 163 local - 08205 Sabadell - telf. 657 870 800 - www.motorclubsabadell.com

tots els participants en aquella prova concreta.
8. Desenvolupament de la prova
Els participants disposaran d’una mànega d’entrenament d’entre 2 minuts i 5 minuts.
La cursa estarà programada en diferents modalitats:
-Per temps total, entre 5 i 10 minuts
-Per volta ràpida, dins un temps establert
-Per un numero determinat de voltes
Dins de la zona de competició només i podran estar el pilot i director de la cursa que es determini en cadascuna d’elles.
9. Inici dels entrenaments i la cursa
El mateix pilot, polsarà el botó de subministrament de corrent que està connectat a la xarxa.
Una vegada esgotat els temps programat, la pista es quedarà sense subministrament elèctric de
forma automàtica.
10. Puntuació
Serà la suma del número de voltes, més la part decimal que està indicada en la mateixa pista, la
volta ràpida, o el temps total, establint-se el següent puntuació:
1/er 25 punts
2/on 23 punts
3/er 20 punts
4/rt 18 punts i fins el final un punts menys per cada lloc (exemple 5/è 17 punts, 6/è 16 punts)
11. Director de la cursa
Serà l’encarregat de controlar i donar el còmput de punts de la prova a cadascun dels participants.
12. Puntuabilitat
Es proclamarà campió el participant que hagi obtingut mes punts, després de descomptar els 2
pitjors resultats i/o no participacions
En cas d’empat al final del campionat, es desfarà segons el resultat del primer ral•li.
13. Premis
Al final del Campionat s’entregaran els següents premis:
- Copa als tres primers classificats o premi equivalent.
Per poder obtenir els premis finals del campionat, s’ha d’haver pres part en el 80% de totes les
proves programades i realitzades.
14. Penalitzacions
Manipular el vehicle sense autorització del director esportiu: Pèrdua de 2 voltes
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Comportar-se de forma inadequada: 				
Pèrdua de 5 voltes
Rebre ajuda exterior: 						Exclusió.
15. Calendari
28 de gener
Raid Er-Rachidia
		
Raid sobre terra estil Dakar
25 de febrer
Rally Nordic
		
Alt risc de nevades
25 de març
Karting Creu Alta
		
Bona meteorologia
22 d’abril
Pujada al Farell
		
Pujada en costa d’asfalt
20 de maig
12 Hores de Sabadell
		
Resistència 4x4 sobre terra
17 de juny
Ral:li ciutat de Sabadell
		
Ral·li de Terra
08 de juliol
Le Mans
		
Circuit asfalt
09 de setembre
Pikes Peaks
		
Meteorologia canviant
14 d’octubre
Targa Fiorio
		
Una de clàssics
11 de novembre
Rally Catalunya
		
Com el mundial asfalt i terra
09 de desembre
Carrera de Campions
		
Final de campionat. Diferent
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