SUPERENDURO JUNEDA .
REGLAMENT PARTICULAR
El IV Superenduro Vila de Juneda que es realitzarà a Juneda
el dia 4 d’agost del 2018, està destinat als pilots, clubs
i escuderies sota el control del organigrama tècnic de la
F.C.M. Aquesta carrera s’organitza d’acord amb les regles
del codi esportiu de la F.C.M. En aquesta carrera podrà
prendre part els pilots amb llicència catalana, homologada
i social catalana, com també els que disposin de la llicència
social d’un dia.

LES CATEGORIES DE LA CARRERA SÓN
• ELIT – Reservada per a pilots que disposin de la llicència
sènior.
• JUNIOR – Reservada per a pilots que disposin de la
llicència junior i també s’admetran cadets.
• OPEN – Reservada per a pilots amateurs de 16 anys complerts
o mes. Es dividiran amb 2 grups els pilots d’aquesta
categoria segons numero de dorsal (grup A i B).
• FÈMINES – Les pilots competiran repartides a la categories
OPEN. A part del resultat que faci cada pilot dins de la
categoria, hi haurà una classificació de FÈMINES.

MOTOS ADMESES
Podran competir totes les motos d’enduro i cross entre 125cc
i 550cc.

VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
Les verificacions es realitzaran a la zona assenyalada al
costat del pavelló poliesportiu. Es imprescindible presentar
el DNI i la Llicència vigent. Els menors d'edat hauràn
d’enviar una copia de l'autorització signada pels pares o
titular a doc@fcm.cat i portar una copia a les verificacions
el dia de la carrera:
https://fedemoto.info/ImgNoticia/19/2015/01/auto-menors.pdf
Elements a verificar:
• El correcte estat del sistema d’escapament.
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• La moto no pot tenir cap tipus de pèrdua de líquids,
com ara gasolina, oli o anticongelant.
• Elements que puguin ser perillosos per altres pilots.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran a través de la nostra web:
https://junedaoffroad.com
Es tancaran les inscripcions el dimecres abans de la cursa
a
les
23:55h.
Les places son limitades a 24 pilots per ELIT, 24 pilots per
JUNIOR, 48 pilots per OPEN i FEMINES. Es obligatori indicar
el dorsal desitjat, es respectarà demanda segons ordre
d'inscripció.
El divendres abans de la cursa s’informarà del dorsal
definitiu assignat.

DORSALS
Serà responsabilitat del pilot i obligatori ficar els dorsals
sobre el far davanter i a les dos plaques laterals amb colors
visibles i amb una mida adequada.

ENTRENAMENTS
Es realitzarà un tanda d’entrenaments lliures de 5 minuts
per a cada categoria i grup.
Es realitzaran dues tandes d’entrenaments cronometrats de 10
minuts per a cada categoria i grup. El millor temps per volta
d’aquests entrenaments cronometrats, marcaran l’ordre de
sortida a la graella de les classificatòries OPEN i de les
finals ELIT i JUNIOR.

CLASSIFICATORIES
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A
la
categoria
OPEN
es
faran
dues
tandes
classificatòries. Les classificatòries tindran una
durada aproximada de 10 minuts, el dia de cursa es
determinarà el nombre de voltes al circuit per a cada tanda.
Es faran dues mànigues classificatòries, una amb els parells
i una amb els imparells, segons posició scratch de la millor
volta de cada pilot dels entrenaments cronometrats de la
categoria.
Aquestes tandes classificatòries determinaran els 20 pilots
que competiran les finals de la categoria. Els pilots que no
es classifiquin per a les finals, disputaran la final de
consolació.
El resultat de les classificatòries determinarà l’ordre de
sortida a la graella de les finals de la categoria.

FINALS
Les finals tindran una durada aproximada de 10 minuts, el
dia de cursa es determinaran el nombre de voltes.
• FINAL CONSOLACIÓ OPEN: Final a 1 màniga, la
disputaran els pilots no classificats per a la final
OPEN.
• FINAL OPEN: Final a 2 mànigues, la disputaran els
20 millors classificats a les classificatòries.
• FINAL JUNIOR: Final a 2 mànigues, la disputaran
tots els pilots de la categoria. • FINAL ELIT: Final
a 2 mànigues, la disputaran tots els pilots de la
categoria. • SUPERFINAL: Final a 1 màniga de 15
minuts aproximadament, la disputaran els 10 millors
classificats de la final ELIT i els 10 millors
classificats de la final JUNIOR. L’ordre de sortida de
la graella estarà determinada pel resultat a les
finals de ELIT i JUNIOR, alternats i començant pel 1er
classificat JUNIOR.
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HORARIS
Els horaris podran variar depenent dels a condicionaments
de pista o condicionants majors. El club podrà avançar o
endarrerir aquests horaris sempre que ho cregui necessari.
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GRAELLA DE SORTIDA i PRE-PARK
Els pilots hauran d’estar 5 minuts abans de la sortida al
pre-park.
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.

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 pre-park.

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.

ASSITÈNCIA EXTERIOR
Està prohibida tota assistència exterior dintre de la pista.
L’incompliment d’aquesta norma tindrà com a conseqüència
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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.

DIRECCIÓ DE CURSA
La direcció de cursa tindrà l’apotestat de sancionar o
suspendre a qualsevol pilot que tingui comportaments
antiesportius o que incompleixi les indicacions de l’equip
de l’organització, en pista o dins de la zona de l’event.

SENYALITZACIÓ OFICIAL
•
•
•
•
•

Bandera
Bandera
Bandera
Bandera
Bandera

de quadres
blava
groga
negra
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. 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 CLASSIFICATORIES i FINALS

·1er–25punts

·6é–15punts

·11é–10punts

·16é–5punts

·2on–22punts

·7é–14punts

·12é–9punts

·17é–4punts

·3er–20punts

·8é–13punts

·13é–8punts

·18é–3punts

· 4rt – 18 punts ·9é–12punts

·14é–7punts

·19é–2punts

· 5é – 16 punts

·15é–6punts

·20é–1punts

·10é–11punts
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En cas d’empat a punts, s’imposarà el pilot amb millor
temps als entrenaments cronometrats.
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