COMPLEMENT Nº: 2

Data:

23/02/2017

Hora: 17.00 h

Número de pàgines: 1

ITINERARI
TR 1 GALLIFA
En el km 6,2 del Tram de Regularitat 1 Gallifa, hi han 150m d’obres a la part esquerra de la carretera.
El carril dret de la carretera no està afectat per les obres, per tant no afectarà a la medició.
TR 2 CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA
La finalitat de la prova es fer un exercici de regularitat a velocitat lliure, dintre d’uns límits establerts.
Caldrà fer una volta de referència i copiar el temps realitzat amb la màxima exactitud possible.
S’entrarà al Circuit pel semàfor al final del Pit Lane.
Sortides a 1 cotxe cada minut.
Els cotxes faran 3 passos per la línia de meta abans d’abandonar el circuit.
-

Entrada al circuit.
Primera Volta : Volta de reconeixement
Primer pas per Meta
Segona Volta : Volta de referència sencera
Segon pas per Meta
Tercera Volta : Volta a calcar la de referència sencera
Tercer pas per Meta
Quarta Volta : Volta desacceleració sortida per pit lane
Sortida del circuit

La penalització serà de 0.1 punt per cada dècima de segon de diferencia en mes o en menys
respecte de la volta de referència, a cada a cada punt de cronometratge.
La penalització màxima de la prova serà de 5 segons.
Esta totalment prohibit parar-se o disminuir significativament la velocitat als punts de cronometratge.
El temps mínim de la volta de referència serà de 2'47 corresponents a una mitjana de 100 km/h
El temps màxim de la volta de referència serà de 4'38 corresponents a una mitjana de 60 km/h
La mitjana de velocitat a la volta de reconeixement i de desacceleració no podrà superar mai els 90 km/h
L’ incompliment d’algun d'aquests punts comporta una penalització de 100 punts
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