Conforme al Codi Esportiu Internacional FIA
Els articles no inclosos en aquest reglament estan conformes a la reglamentació general ACA (Automòbil Club d’Andorra)

Art.1 Organització
L’Automòbil Club d’Andorra organitza un Trofeu de la Muntanya denominat:
TROFEU DELS PIRINEUS
Amb la col·laboració de : l’ASA Corbières, l’ASAC 66 i Cerdanya Racing
Art.2 Comitè organitzador
President :
Marot Denis (ACA)
Membres :
Costes Alain, Argence Alexandre, Dessens Alain, Sasplugas Antoni, Besoli Josep,
Fourquet Benoit, Louis Serge, Devrièse Jean-Luc, Pérez Guillem, Gutierrez Francesc.
Comissari Tècnic delegat pel Trofeu: Jean-Michel OTTAVI
Art.3 Concursants i pilots
El Trofeu dels Pirineus està obert als pilots titulars d’una llicència ACA FFSA o RFEDA (any en curs) nacional,
o regional + TP extensió del dia per proves de la 2ª divisió FFSA.
El Comitè Organitzador es reserva el dret de rebutjar una inscripció d’un pilot o d’un concursant (Art. 3.14 del
Codi Esportiu Internacional).
Art.4 Inscripcions
Tots els pilots de l’ACA, FFSA i RFEdA que vulguin agafar punts i accedir als premis finals, hauran d’enviar una
sol·licitud d’inscripció que figurarà en el butlletí d’inscripció de cada prova.
Perquè es pugui rebre la sol·licitud, es obligatori acceptar aquest reglament.
Art.5 Proves del Trofeu dels Pirineus 2017
C/C des ORGUES ILLE sur TÊT (regional)
ª
C/C de QUILLAN (2 divisió)
C/C d’ALP 2500 (Espanya) (Nacional Esp)
C /C de FONT ROMEU (regional)
ª
C/C d’ORDINO-ARCALÍS (Andorra) (2 divisió + Nat. Esp)

13/14 Maig
03/04 Juny
15/16 Juliol
05/06 Agost
er
30 setembre /1 Octubre

Art.6 Classificació del Trofeu i dels pilots
No es obligatòria la participació a totes les proves d’aquest Trofeu per marcar punts.
Al final de cada cursa es farà una classificació del Trofeu amb els punts obtinguts per cada pilot.
Els punts seran els següents:
 Classificació per Classe, a partir de 5 sortits:
er
n
1 12pts / 2 10 pts / 3er 8 pts / 4rt 7 pts / 5è 6 pts / 6è 5 pts / 7è 4 pts / 8è 3 pts / 9è 2 pts /
è
10 1pt.
 Classificació per Classe, fins a 4 sortits:
er
n
er
rt
1 8 pts / 2 6 pts / 3 4 pts / 4 2 pts.
El seguiment de la classificació serà feta pel Automòbil Club d’Andorra.
La puntuació es podrà consultar a la web de cada organitzador.

Art.7 Premis
Tindran dret als premis finals els pilots inscrits que hagin participat a 4 de les 5 proves i que hagin tingut el
major número de punts de totes les classes a 4 de les 5 proves.
En un eventual ex aequo seran jutjats per la millor qualitat de resultats.
Els premis finals són:
r
1 Premi
n
2 Premi
r
3 Premi
t
4 Premi
è
5 Premi

Inscripció gratuïta per C/C d’ORDINO – ARCALÍS 2018
Inscripció gratuïta per C/C QUILLAN 2018
Inscripció gratuïta per C/C ALP 2500 2018
Inscripció gratuïta per C/C ORGUES 2018
Inscripció gratuïta per C/C FONT ROMEU 2018

Els premis finals per pilot son nominatius, no es podran cedir, vàlids únicament per la temporada 2018 i no es
podran canviar per remuneració.
Art.7.1 Prima de Fidelitat
Els pilots que hagin participat a les 5 proves del Trofeu Pirineus 2017, se’ls hi aplicarà un descompte del 20%
sobre les inscripcions de les curses que participin del TROFEU PIRINEUS del 2018.
Art.8 Lliurament de premis
El lliurament de premis del Trofeu dels Pirineus es farà a la cursa de Ordino-Arcalís (Andorra)
Es obligatòria la presencia dels pilots guanyadors.
Art.9 Aplicació i interpretació dels reglaments
1. Conforme a les Prescripcions Generals FIA, i ACA 2017.
2. Preval la versió francesa d’aquest reglament.
3. En cas de litigi jurídic, el tribunal d’Andorra serà l’únic competent per resoldre qualsevol conflicte davant
els tribunals i el dret Andorra serà l’únic aplicable.
Art.10 Reclamacions – Apel·lacions
1. Reclamacions : Conforme a les Prescripcions Generals ACA
2. Apel·lacions :
Conforme a les Prescripcions Generals ACA
Les apel·lacions seran jutjades pel Comitè Organitzador.

