COPA RODI MICHELIN DE DIRT TRACK
I PROVINCIAL ARA LLEIDA

2015

Reglament particular
La Copa Rodi Michelin de Dirt Track destinada als pilots, clubs i escuderies sota el
control del organigrama tècnic de la F.C.M.
Aquesta Copa s’organitza d’acord amb les regles del codi esportiu de la F.C.M.
En aquest campionat podran prendre part i puntuar els pilots amb llicència catalana,
homologada i social catalana.
Tots aquells pilots amb llicència –L (Lleida) puntuaran per al provincial Ara Lleida.
Les categories del campionat són:
50cc – Reservada a pilots de 6 a 8 anys complerts.
65cc – Reservada a pilots de 8 a 11 anys complerts.
85cc i 150 4T -- Reservada a pilots de 11 a 15 anys complerts.
PROMO -- Reservada a pilots a partir de 14 anys. Només podran participar aquells
pilots que què en els últims 5 anys NO hagin estat entre els 10 primers classificats de
campionats d’Espanya i Catalunya de qualsevol modalitat. Així com, tampoc participar
els 15 primers classificats de la Copa Rodi Michelin 2014.
OPEN – Reservada a pilots a partir de 15 anys.
Motos admeses:
50 cc – Motos 2T automàtiques.
65cc – Motos 2T amb canvi de marxes.
85cc i 150 4T –
Les categories 85cc 2T i 150 4T es considerarà una sola categoria.

PROMO – de 125 2T fins a 700 4T.
OPEN – de 175 2T fins a 700 4T.
Podran participar prototips sempre i quan respectin la cilindrada.
Verificacions tècniques:
Només es verificarà una moto per pilot. No sent possible canviar de moto en tota la
cursa.
Es podrà substituir qualsevol peça de la moto menys el xassís.
Elements a verificar:







Manillar (mínim 50cm i màxim 85cm).
Punys
Manetes
Protecció de pinyó
Protecció de cadena
Estriberes

La moto no haurà de disposar de:






Sistema de fre davanter (bomba, pinça i disc).
Parafang davanter.
Protectors de manetes (para-mans).
Porta-matricula.
Far.

Pneumàtics admesos:
50cc, 65cc, 85cc i 150 4T – Marca lliure sempre i quant les ratlles no superin els 8mm
d’amplada i els 8mm de profunditat.
OPEN i PROMO – Monomarca Michelin, peluts d’aigua sense modificar.
La mesura de les llantes per a les categories de OPEN i PROMO seran:
Davantera: 16’5 o 17
Posterior: 17
Inscripcions:
Les inscripcions es realitzaran a través de la web: www.rodi.es
Es tancaran les inscripcions el dilluns abans de la cursa.

Tots aquells pilots que no hagin realitzat la inscripció abans del tancament, tindran un
recàrrec del 50% en el preu de la inscripció.
Preus:
50cc – 40 €
65cc – 45€
85cc i 150 4T – 50 €
PROMO – 60€
OPEN – 60€
Per poder reservar el mateix dorsal per a tot el campionat s’hauran de realitzar les
inscripcions per a totes les curses a través de la web: www.rodi.es
Dorsals:
Serà obligatori ficar els dorsals a la placa davantera i a les dos plaques laterals amb
colors visibles i amb una mida adequada.
Numero màxim de participants per categoria:
50cc – 22 pilots.
65cc – 22 pilots.
85cc i 150 4T – 22 pilots.
PROMO – Il·limitada.
OPEN – Il·limitada.
En les categories OPEN i PROMO només podran prendre part els 30 millors temps dels
entrenaments cronometrats.
Els pilots no classificats, del 31 al 42, podran fer una màniga de consolació sempre i
quan hi hagi un mínim de 8 pilots en aquesta màniga.
Entrenaments:
Totes les categories tindran un mínim de 2 tandes de 5 minuts d’entrenaments
cronometrats.
La durada dels entrenaments i mànigues de la cursa es podran modificar en funció del
nombre d’inscrits a criteri del director de cursa i del club organitzador.

Mànigues:
Les categories 50cc, 65cc, 85cc i 150 4T si no superen els 12 inscrits es realitzaran 2
mànigues de 10 voltes cadascuna. La classificació final sortirà de la suma de punts de
les dues mànigues.
En el cas de que hi hagi més de 12 participants a les categories es realitzaran dos grups
dels qual es classificaran els 5 primers de cada grup.
Es realitzarà una repesca de la qual es classificaran els 2 primers per a la final.
Durada de les mànigues (50cc, 65cc, 85cc i 150 4T):




Mànigues – 10 voltes.
Repesca – 10 voltes.
Final – 10 voltes.

Durada de les mànigues (OPEN i PROMO):




Classificatòries – 6 voltes.
Repesca – 10 voltes.
Final – 12 voltes.

Mànigues i grups (OPEN i PROMO):
5 mànigues tots contra tots






Grup A – 6 pilots.
Grup B – 6 pilots.
Grup C – 6 pilots.
Grup D – 6 pilots.
Grup E – 6 pilots.

Horaris:
Els horaris podran variar depenent dels a condicionaments de pista. El club podrà
avançar o endarrerir aquests horaris sempre que ho cregui necessari.
Graella de sortida i Pre-Park:
El ordre de la graella de sortida de la final serà pel odre de la puntuació de les
mànigues classificatòries d’OPEN i PROMO.
Les categories 50cc, 65cc, 85cc i 150 4T el ordre de la formació de la graella de sortida
sortirà de la classificació dels entrenaments cronometrats.

Tots els pilots que no estiguin al pre-park a l’hora de formar la graella de sortida
entraran els últims.
En el cas de que la graella ja estigui formada no s’esperarà a cap pilots i es tancarà el
pre-park. No sent possible participar a la màniga.
Procediment de sortida:
Un cop es mostri el cartell dels 15 segons el procediment de sortida no s’aturarà per
cap circumstància.
Els pilots no es podran aturar a la pista ni entrenar sortides.
Si un pilot te problemes i no pot engegar la moto pot optar per:



A – Retirar-se enrere sense molestar a la resta de pilots i solucionar el
problema sense ajuda externa.
B – Quedar-se quiet a que caigui la graella de sortida i a partir d’aquest
moment ser ajudat pel seu mecànic.

Únicament serà permès l’entrada a la línia de graella al pilot i a la seva moto sense
acompanyant. Categories OPEN i PROMO.
La resta de categories podrà entrar el pilot amb la seva moto i un mecànic.
Sortida nul·la:
Tota sortida nul·la serà indicada amb la bandera vermella que els comissaris i el
director de cursa són els únics que la disposaran.
En cas de sortida nul·la o de aturada d’una màniga els pilots hauran de tornar al prepark.
Aturada d’una màniga:
El director de cursa te la potestat per pròpia iniciativa d’aturar permanentment una
màniga per raons urgents de seguretat o altres casos de força major.
Assistència exterior:
Està prohibida tota assistència exterior dintre de la pista. L’incompliment d’aquesta
norma tindrà com a conseqüència l’exclusió de la màniga.
En cas d’averia o caiguda els comissaris de pista es faran càrrec de l’assistència i l’ajuda
al pilot.

Senyalització oficial:






Bandera de quadres.
Bandera blava.
Bandera groga.
Bandera negra.
Bandera vermella.

El director de cursa o els comissaris de pista podran ensenyar la bandera negra si
veuen qualsevol acció anti-esportiva. La qual voldrà dir què el pilot a set desqualificat
de la màniga.
Es col·locaran diversos comissaris amb bandera negra a la pista.
Si un pilot te problemes mecànics, físics o es doblat s’haurà de sortir de la traçada per
no fer nosa a la resta de pilots.
Puntuació mànigues OPEN i PROMO (tots contra tots):
1r – 1 punt.

7è – 7 punts.

2n – 2 punts.

8è – 8 punts.

3r – 3 punts.

9è – 9 punts.

4rt – 4 punts.

10è – 10 punts.

5è – 5 punts.

11è – 11 punts.

6è – 6 punts.

12è – 12 punts.

Els 10 pilots amb MENYS punts de les mànigues tots contra tots passaran directament
a la final.
Els 2 restants de la repesca. La qual disputaran els 12 pilots següents amb MENYS
puntuació.
Puntuació campionat:
1r – 25 punts.

11è – 10 punts.

2n – 22 punts.

12è – 9 punts.

3r – 20 punts.

13è – 8 punts.

4rt – 18 punts.

14è – 7 punts.

5è – 16 punts.

15è – 6 punts.

6è – 15 punts.

16è – 5 punts.

7è – 14 punts.

17è – 4 punts.

8è – 13 punts.

18è – 3 punts.

9è – 12 punts.

19è – 2 punts.

10è – 11 punts.

20è – 1 punt.

Calendari:
Estiu:
Data

Circuit

Open

Promo

85

X

65

50

23/05/2015

Lleida
(Rufea)

X

X

27/06/2015

Agramunt

X

X

X

X

18/07/2015

Alcarràs

X

X

X

X

22/08/2015

L’Albi

X

X

5/09/2015

Castellnou
de Seana

X

X

X
X

Hivern:
Data

Circuit

Open

3/10/2015

Lleida
(Rufea)

X

22/11/2015

Alcarràs

X

29/11/2015

L’Albi

X

8/12/2015

Agramunt

X

Promo

85

65

50

X

X

X

X

X
X

X

X

X

La categoria OPEN està dividida en dos campionats. Campionat d’estiu i campionat
d’hivern.

X

Premis:
Totes les categories tindran trofeus per a cada cursa els 3 primers classificats. I, al final
del campionat, també els 3 primers de cada categoria.

Premis en metàl·lic:
OPEN:
1r – 500€

7è – 110€

2n – 350€

8è – 100€

3r – 250€

9è – 90€

4rt – 150€

10è – 80€

5è – 130€

11è – 70€

6è – 120€

12è – 60€

PROMO:
1r – 250€
2n – 150€
3r – 100€

Cal destacar que els 4 primers classificats del campionat d’estiu de la categoria OPEN i
els 3 primers classificats del campionat d’hivern tindran plaça assegurada al
SUPERPRESTIGIO DIRT TRACK del Palau Sant Jordi 2015.
Així com, els 8 primers classificats de la categoria 65cc. Que seran la categoria de
complement del Palau Sant Jordi.

