Modificacions campionat Interclubs 2018.

Numero de curses.
-Numero de curses del campionat 7 en total:
-Alcarras 2
-Mollerussa 2
-Tarrega 2
-Pardinyes 1

Format de cursa 1/6 gas:

-2 classificatòries de 10 minuts, en cas de més de 13 pilots, és farà dos grups i les
classificatòries seran 2 de 5 minuts cada grup. Sol passen a la final els 12 més ràpid

-Format cursa 1/8 eco:
-2 classificatòries de 8 minuts i 3 finals de 10 minuts.
-A causa de la mínima participació d'1/8 gas a les curses, es va acordar per majoria a la reunió.
No fer campionat de nitro.
-En cas d'asistencia de nitros, si són menys de 5 correran en format eco i en cas de ser 5 o més
de 5 és farà l'horari antic de l'interclubs.
Els nitros puntuaran al campionat eco, de no ser que augmenti la participació.

Trofeus final temporada.
-Al tenir una categoria menys els trofeus passen a tenir un pressupost de 150 euros per les
dues categories.

(novetat)
-detall especial a tots els participants que mínim han realitzat el 85% de les 7 carreres (mínim 6
carreres).
Pressupost mínim pels detalls especials 200 euros. Si els clubs fan les 7 curses.

anul·lacions per previsió meteorológica
-És tindrà en compte la web de confiança del club i si el dijous anterior, a les 22 h marca 80% o
més de precipitacions s'anul·la o s'aplaça la carrera depenent de si hi ha una fetxa reserva.
En cas que la previsió sigui de menys de 80% el club tindrà que disposar se seradures i mitjans
per assecar la pista.

Horari 2018:
8:00 obertura instal·lacions
8:15-8:45 pagaments inscripció i acreditació de llicència
8:45-9:00 reunió de pilots
9:00-9:20 circuit obert
9:30 1ª qualificació 1/8 eco
9:45 1ª qualificació 1/6 gas
10:00-10:45 esmorzar i fotos de grup
10:45 2ª qualificació 1/8 eco
11:00 2ªqualificasio 1/6 gas
11:15 1ª final 1/8 eco
11:30 descans de 10 minuts eco
11:45 2ª final 1/8 eco
12:10 descansos i temps per haveries 1/6 gas i 1/8 eco de 25 minuts
12:45 final 1/6 gas
13:20 final 1/8 eco
13:35 fotos podis

