El proper dissabte 28 de Març el RACC organitza l’EcoRallyRACC
EcoRallyRACC,
EcoRallyRACC una prova que mostra el compromís
que té la nostra entitat amb el futur de la mobilitat de les persones i la seva eficiència. L’objectiu es
fomentar l’ús dels nous vehicles de tecnologies dissenyades per estalviar energia i fomentar als
conductors a canviar els seus hàbits de conducció, donant prioritat a la protecció del medi ambient i la
sostenibilitat.
L’EcoRallyRACC
EcoRallyRACC 2015 es puntuable per les ECOseries de la Federació Catalana d’Automobilisme.
INFORMACIÓ
INFORMACIÓ
Data:
Data: Dissabte 28/03/2015
Sortida i arribada:
arribada: Barcelona (Arc del Triomf)
Reagrupament i dinar:
dinar: Circuit de Barcelona-Catalunya
Categories vehicles admesos:
admesos:
Electrosèries Vehicles motor elèctric.
ECO1
Vehicles motorització híbrida
ECO2
Vehicles motor gasolina fins a 1.6 c.c. que emetin menys de 110gr.Co2/Km.
ECO3
Vehicles motor diesel fins a 2.2 c.c que emetin menys de 110gr.Co2 /Km.
ECO4
Altres vehicles ecològics de cap de les categories anteriors.
Recorregut
Recorregut*:
Total: 220 km
Secció 1 (matí): 115 km Electrosèries 80 km
Secció 2 (tarda): 105 km
*Distàncies aproximades
Els Vehicles elèctrics (Electrosèries) només completaran la Secció 1 amb sortida a Barcelona i arribada
al Circuit de Barcelona-Catalunya.
Inscripcions:
Inscripcions:
Preu inscripció (inclou llicència federativa i dinar per pilot i copilot)*: 150 €
Socis RACC: 125 €
*Es restaran 25 € per pilot i/o copilot en possessió de llicència anual.

Classificació i Trofeus:
Trofeus:
Regularitat + Eficiència.
La Classificació general final de la prova resultarà de la combinació entre el mínim consum durant la
prova, i el compliment de la mitja de velocitat marcada per l’organització.
Es lliurarà trofeu als 3 primers classificats d’eficiència, regularitat, i de la classificació combinada
eficiència + regularitat.
També es lliuraran trofeus als primers classificats de cada categoria de la classificació combinada
eficiència + regularitat.

PROGRAMA
Dilluns, 2 de març 2015
2015
9:00 h.

Obertura d’inscripcions i publicació reglament

www.raccmotorsport.cat

Dimarts, 24
24 de març 2015
2015
19:00 h.

Tancament d’inscripcions

www.raccmotorsport.cat

Dissabte, 28 de març 2015
2015
8:30 a 9:30 h.

Verificacions Administratives i Tècniques

Barcelona – Arc de Triomf

10:00 h.

Hora límit d’entrada al Parc Tancat

Barcelona – Arc de Triomf

10:30 h.

Sortida Secció 1

Barcelona – Arc de Triomf

13:00 h.

Arribada Secció 1

Circuit de Barcelona-Catalunya

15:30 h.

Sortida Secció 2

Circuit de Barcelona-Catalunya

18:00 h.

Arribada Secció 2

Barcelona – Arc de Triomf

19:00 h.

Lliurament de Trofeus

Barcelona – Arc de Triomf

INFORMACIÓ
Tota la informació actualitzada a la Web Oficial: www.raccmotorsport.cat

