BRIFING 2a OPEN KÀRTING VELOCITAT 02/05/2021

Les entrades a pista seran:
Mini/Junior: Per l’accés del paddock a pista.
Open40 / Sènior / Promoció . Per la reixa del costat del podi .
No és podrà accedir al passadís de les oficines durant la cursa.
Posarem el taulell d’anuncis on trobareu tota la informació i resultats de la cursa. Allà també
ús deixarem el traçat del circuit .
Farem el sorteig de karts a primera hora. Traurem una bola i el número que sortí, anirà
consecutiu amb els següents de la llista. L’ordre de llistes del sorteig va segons la classificació
del campionat i pels que encara no hàgiu participat aquest any en cap cursa, segons data de
recepció de la inscripció.
Pel que fa a la categoria sènior , que en aquesta cursa hi haurà dos grups, és tornarà a fer un
altre sorteig de karts abans de la final per determinar quin kart es portarà a la final que hagi
quedat el pilot.
Mai portareu el mateix kart, ja que a cada màniga haureu de canviar de kart agafant el numero
correlatiu al que portaveu l’anterior , sempre i quan no s’hagi hagut de canviar per algun motiu
mecànic, per això haureu de estar al cas del llistat de karts que penjarem al taulell d’anuncis .
En les categories Open 40, Sènior i promoció els pilots seran llastrats , si no arriben a la mitjana
de pes establert per reglament hauran de portar pesos. Els pilots seuran de pesar cada vegada
que baixin del kart per tal de comprovar si porta el pes que toca. En cas que el pilot no arribi al
pes que toca hi haurà sanció. S’aplicarà una tolerància de 2 kg.
Les mitjanes de pes en les categories , Open 40 i sènior , són 80 KG.
En la categoria de promoció la mitjana serà de 50 KG. En aquesta categoria hem baixat la mitja
degut a que els participants d’enguany pesen molt poc i creiem que es el més adequat per la
seva seguretat .
També hem aplicat un nou canvi en el reglament amb el tema de pesos per les categories ,
Open 40, Sènior i Promoció , incloent-hi un nou punt on diu que l’espuma del seient del kart
també valdrà com a pes , ja que molts ens ho heu comentat i hem cregut oportú fer aquest
canvi.
Pel que fa als horaris de les mànigues cal que esteu atents , ja que si podem anar avançant
temps ho anirem fent per tant estigueu al cas .

