REGLAMENT ESPORTIU:
Per aquesta temporada 2021, la competició es farà de forma individual i amb la Categoria de
F1 de NSR. Las característiques tècniques quedaran especificades en al reglament tècnic.
Es correrà a un voltatge de 12V a TOTS els Clubs. Es faran dues curses a cada Club, (PalauBudellets-GasS-Terrassa).
El pilot que canviï de cotxe durant la cursa, quedarà classificat com a últim i se li donaran els
punts que li corresponguin per aquest lloc.
El mateix cotxe no podrà corre dos cops en la mateixa cursa (es considera una cursa els dos dies
de competició).
Las possibles ruptures de qualsevol apèndix de la carrosseria es podran arreglar entre el canvi
de carril, el primer cop, desprès s´haurà de reparar en cursa. NO així qualsevol altra avaria
tècnica que s’haurà de reparar en cursa sempre.
La classificació final de una cursa serà sempre la que digui el ordinador, no es prendrà la coma
de forma manual.
Es descartaran, per la puntuació final, las dues pitjors puntuacions o que no s’hagi participat,
MAI LES DUES CURSES DEL MATEIX CLUB. Es descomptaran al final del Campionat.
El Ordre de canvi de carril serà 1- 3 – 5 – 7 – 8 – 6 – 4 – 2.
Es verificaran TOTS els cotxes abans de cada cursa.
Els Neumàtics els entregarà la Organització.
A la finalització del campionat, tots aquells pilots que hagin participat en almenys 6 curses de
les 8 que constarà el campionat, i sempre i quan hagin participat als 4 Clubs, tindran obsequis,
així com premis especials per als 5 primers classificats.
A Cada cursa, s’ atorgarà 1 punt per volta ràpida.
La puntuació de cada cursa serà la següent:
1.- 45 puntos

2.- 40 puntos

3.- 36 puntos

4.- 33 puntos

5.- 31 puntos

6.- 29 puntos

7.- 27 puntos

8.- 25 puntos

9.- 23 puntos

10.- 21 puntos

11.- 20 puntos 12.- 19 puntos 13.- 18 puntos 14.- 17 puntos 15.- 16 puntos
16.- 15 puntos 17.- 14 puntos 18.- 13 puntos 19.- 12 puntos 20.- 11 puntos
21.- 10 puntos 22.- 9 puntos

23.- 8 puntos

24.- 7 puntos

25.- 6 puntos

26.- 5 puntos

28.- 3 puntos

29.- 2 puntos

30.- 1 punto

27.- 4 puntos

El preu de cada cursa serà de 6€ per pilot
El temps de cursa, serà de 6 minuts/carril en els circuits de 8 carrils, i de 8 minuts/carril en el
circuits de 6 carrils.
Les Curses començaran a las 21:00 hores.

La setmana de la competició es podrà anar a entrenar de forma gratuïta, en el horari que cada
club marqui en el seu moment.
Qualsevol tema que surti i no estigui en aquest Reglament o be en el Reglament Tècnic, la
Organització serà la que decidirà en cada moment.
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