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ART. 1.- ORGANITZACIÓ 
 
1.1.- DEFINICIÓ 
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) organitza la prova G5 que se celebrarà el dia 3 de març 
de 2018 al Circuit Andorra Pas de la Casa, situat en la localitat del Pas de la Casa (Andorra), 
amb els Permisos d’organització lliurats per l’ACA. 
 
 
1.2.- COMITÈ ORGANITZADOR 

President  Enric Pujal  
Vocals Carles Codó, Denis Marot,  

Jordi Alcobé, Raúl Romero. 

  
 
Domicili del Comitè Organitzador:  
 
Automòbil Club d’Andorra 
Carrer Babot Camp, 13 
AD500 ANDORRA LA VELLA 
Tel. + (376) 803 400 
Fax. + (376) 822 560 
E-mail. administracio@aca.ad 
Web http://aca.ad 
 
 
ART. 2.- REGLAMENTS APLICABLES 
 
Aquesta prova es disputarà d’acord amb el que disposa el Codi Esportiu Internacional (CEI) i 
els seus annexos, que seran d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals i en 
particular als procediments de reclamacions i apel·lacions. A més a més, seran aplicables 
per ordre de prelació els següents reglaments: 
- El CEI serà d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals, de procediment, 

apel·lacions i reclamacions. 
- Les Prescripcions Generals als Campionats, Copes i Trofeus d’Andorra 
- El Reglament Esportiu GSeries 2018 
- El Reglament Tècnic 
- El Reglament Particular de la prova.  
 
 
ART. 3.- PUNTUABILITAT 
 
La competicion G5 serà puntuable per als següents Campionats: 
 
Campionat GSeries1 2018 
Campionat GSeries2 2018 
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ART. 4.- OFICIALS DE LA PROVA 
 
COL·LEGI DE COMISSARIS ESPORTIUS 
President:  Rossend Mora CD-0051-CAT 
Comissari Esportiu:  Raimond Salinas NCE-S002-AND 
Comissari Esportiu:  Jordi Maso CD-0045-CAT 
 
Responsable d’Organització:  Àlex Bercianos NDCU-006-AND 
Director de Cursa:  Andreu Ribolleda IDCU-003-AND 
Director de Cursa Adjunt: Tamara Matko NDCU-007-AND 
Director de Cursa Adjunt: Òscar Rodriguez NDCU-004-AND 
Director Adjunt a pista: Xavi Navarro NDCU-005-AND 
Secretaria de Carrera: Berta López NSCU–003-AND 
Secretari/a de Cursa: Alícia Rayo NSCU-002-AND 
Cap Comissaris Tècnics:  Marcelo Orciani NOCT-001-AND 
Comissari Tècnic: José Mª Iglesias Llicència en tràmit 
Cap de Cronometratge: Xavier Lozano JOB-57-CAT 
Coordinadora Jutges de Fet: Nuri Cabanes OD-0467-CAT 
Cap del Parc de Treball: Ramón Rosso Llicència en tràmit 
Comissari del Parc de Treball: Javier Royo- JDA-2-AR 
Cap del Parc Tancat: David Sarró- Llicència en tràmit 
Cap dels Serveis Mèdics: Albert Granyena SME-001-AND 
Relacions amb els equips: Susana Ariño CD-3-AR  
 
Jutges de Fet 
Cap de lloc 1: Josep Dorca Llicència en tràmit 
Cap de lloc 2. Emili Chiquillo Llicència en tràmit 
Cap de lloc 3: Jordi Cujo Llicència en tràmit 
Cap de lloc 4: Nuria Martin Llicència en tràmit 
 
 
ART. 5.- TAULER OFICIAL   
 
El tauler oficial d’avisos, on seran publicats tots els documents i informacions relatives a la 
cursa, estarà situat a: 
 
5.1.- ABANS DE L’INICI DE LES VERIFICACIONS: 
 
www.aca.ad/creditandorragseries 
 
5.2.- AL CIRCUIT: 
 
El tauler oficial d’avisos tindrà format virtual i físic. 
www.aca.ad/creditandorragseries 
 
http://creditandorragseries.alkamelsystems.com/ 
 
La localització del tauler d’anuncis serà a la zona de la Secretaria de Cursa. 
Les classificacions es podran seguir a través de live-timing seguint el següent enllaç: 
 
http://livetiming.alkamelsystems.com/creditandorragseries/ 

http://www.aca.ad/creditandorragseries


 

 

  

    

  

 

 
5.3.- Els equips hauran d’estar en contacte amb la Secretaria Permanent de la Prova a fi i 
efecte de tenir coneixement de la publicació d’eventuals butlletins d’informació, 
complements, disposicions addicionals, graelles de sortida, etc... 
 
 
5.4.- Telèfon de contacte durant la prova 

(+376) 327 357 
(+376) 329 324 

 
 
ART. 6.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA 
 
6.1.- VERIFICACIONS 
6.1.1.- El lliurament de la documentació es realitzarà segons l’horari previst a l’Oficina de 
Cursa situada en la zona de control de cursa. 
 
6.1.2.- Les Verificacions Tècniques es realitzaran segons l’horari previst a la zona de boxes. 
 
 

6.2.- VOLTES I CLASSIFICACIONS. 

6.2.1.- Les competicions se desenvoluparan segons el que s’estableix al Reglament Esportiu 
de les GSeries 2018. 

El temps i el nombre de voltes al circuit serà de: 
 

 Free Practice (2 sèries)   6 voltes  

 Qualifying practice   6 voltes 

 Super Special    6 voltes 

 Final B GS1    8 voltes                     

 Final A GS1    8 voltes 
 

 Free Practice GS2 (2 series)  5 voltes 

 Qualifying practice GS2   5 voltes 

 Super Special GS2   5 voltes 

 Final B GS2    5 voltes                    

 Final A GS2    5 voltes 
 
 
6.2.2.- Transponder 
El sistema de presa de temps, serà mitjançant transponders.  
L’Organització proveirà als participants dels dispositius durant el lliurament de 
documentació. 
La pèrdua del transponder podrà suposar una sanció de 400€. 
 
 
6.3.- PROGRAMA HORARI 
 
Els horaris es configuraran de la següent manera i variaran en funció del nombre d’inscrits i 
el nombre de Grups i sèries necessaris. 



 

 

  

    

  

 

 
Dissabte 3 de març de 2018 
 
08.00-08.45  GS-1 Verificacions Tècniques i lliurament de documentació. 
08:30-08:50   GS-1 Reconeixement de pista 
09:00-10:30   GS-1 Free Practices 
10:35-11:35   GS-1 Qualifying Practice 
11:40-12:40   GS-1 Super Special 
12:45-13:00   Condicionament de pista 
13:10    GS-1 Final B 
13:40    GS-1 Final A 
14:00    GS-1 Pòdiums  
 
14.00-14.45    GS-2 Verificacions Tècniques i lliurament de documentació. 
15:00-15:15   GS-2 Reconeixement de pista 
15:30-16:40   GS-2 Free Practices 
16:50-17:20  GS-2 Qualifying Practice 
17:30-18:00   GS-2 Super Special 
18:05-18:20   Condicionament de pista 
18:40    GS-2 Final B 
19:10    GS-2 Final A 
19:30   GS-2 Pòdiums 
 
 
6.3.1.- El Comitè Organitzador es reserva el dret a modificar els horaris en funció del nombre 
d’inscrits i la previsió meteorològica. 
 
6.3.2.- El Col·legi de Comissaris Esportius i/o el Director de Cursa, podran modificar l’horari 
i/o cancel·lar sessions durant la prova per qualsevol circumstància de força major. 
 
6.4.- Es recorda els equips que durant el transcurs de la prova s’hauran de respectar, sota 
pena d’exclusió, la senyalització prevista en l’Annex H del CEI. 
 
6.5.- Un cop acabades las finals, els vehicles es dirigiran al Parc Tancat situat a la zona de 
boxes. En cas de mostrar bandera negra a un pilot en una final, haurà de dirigir-se al Parc 
Tancat. 
 
6.6.- Les reclamacions i apel·lacions es realitzaran segons els capítols 13 i 14 del CDI. 
 
6.7.- Podrà fer-se verificacions de pesatge, aquestes es faran en una zona acotada a prop 
del Parc Tancat.  
 
6.8.-TROFEUS 
Trofeu als 3 primers classificats de la final B / categoria GS1  
Trofeu als 3 primers classificats de la final A / categoria GS1 
Trofeu als 3 primers classificats de la prova de Turismes G 
Trofeu als 3 primers classificats de la prova GS1 
 
Trofeu als 3 primers classificats de la final B / categoria GS2  
Trofeu als 3 primers classificats de la final A / categoria GS2 
Trofeu als 3 primers classificats de la prova GS2 



 

 

  

    

  

 

 
 
6.9.- BRÍFING 
El brífing de pilots tindrà format online.  
No obstant això, es podrà convocar un brífing especial en qualsevol moment de la prova a 
petició del Director de Cursa o el Comitè Organitzador. 
 
ART. 7- NÚMEROS DE COMPETICIÓ I PUBLICITAT 
 
ART.7.1.- NÚMEROS 
Els participants poden proposar a l’organitzador, per tot el campionat, un número fins a un 
màxim de 2 dígits d’una alçada màxima de 60 cm i una amplada màxima de 60 cm en la 
xifra complerta i a més a més un número amb un mínim de 12 i amb un màxim de 15 
localitzat al vidre davanter sota del “para-sol” de color vistós. És responsabilitat dels 
participants dur aquests números de manera visible i en bon estat i en les dues portes 
laterals del vehicle al igual que al vidre davanter. Aquest número serà vàlid per a tot el 
campionat i es  col·locaran de la forma prescrita en el present reglament. 
 
Serà obligació del participant aportar els dorsals d’acord amb la descripció donada per 
l’Organitzador.  
 
ART.7.2.- PUBLICITAT 
Els participants hauran d’acceptar la publicitat proposada per l’organitzador i hauran de 
reservar els espais descrits al Reglament Esportiu de les GSeries 2018 Art.11. 
 
ART. 8- INSCRIPCIONS 
 
8.1.- SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 
 
Tots els equips hauran de formalitzar llur inscripció a la prova a través del formulari web: 
www.aca.ad/creditandorragseries/inscripcio 
 
El Comitè d’Organització es reserva el dret de rebutjar la “Sol·licitud d’inscripció de vehicle a 
la prova” d’un concursant o d’un conductor. 
 
8.1.1 TERMINIS 
Obertura d’inscripcions de vehicles: a les 09.00 h. del dia 21 de desembre de 2017. 
 
Tancament d’inscripcions de vehicles:  a les 19.00 h. del dia 27 de frebrer de 2018. 
 
8.1.2 DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CAMPIONAT I A UNA PROVA 
 
Els drets d’inscripció s’estableixen d’acord al Reglament Esportiu de GSeries 2018 al seu 
Article 4.  
 
8.2.- PARTICIPANTS ADMESOS 
Esportistes amb llicències expedides per una Autoritat Esportiva Nacional (AEN) autoritzada 
per la FIA, corresponent i vàlida per l’any en curs. 
 
8.2.1. Aspirants al Campionat GSeries 1 
Per poder participar en les proves i puntuar en el Campionat, els pilots han d’enviar la 

http://www.aca.ad/creditandorragseries/inscripcio


 

 

  

    

  

 

“sol·licitud d’inscripció a la prova” en cadascuna de les proves, en el termini establert en el 
“reglament particular”, podent participar un (1r) o dos (2n) pilots en el mateix vehicle 
prèviament inscrit i acceptat al campionat.  
 
8.2.2 Aspirants al Campionat GSeries 2  
Per poder participar en les proves i puntuar en el Campionat, els pilots han d’enviar la 
“sol·licitud d’inscripció a la prova” en cadascuna de les proves, en el termini establert en el 
“reglament particular”, participant obligatòriament dos pilots per vehicle inscrit en GSeries 2. 
L’Organització, per circumstàncies especials, pot acceptar la inscripció d’un sol pilot.  
 
8.3.- VEHICLES ADMESOS 
Els vehicles admesos seran aquells que compleixin amb els requisits reglamentaris 
establerts al Reglament Esportiu de GSeries 2018 al seu article 2 per al Campionat GSeries 
2, i al seu article 3 per al Campionat GSeries 1, així com a la totalitat del Reglament Tècnic 
de GSeries 2018. 
 
El nombre de vehicles admesos serà: 
 
Campionat  GSeries 1   14 vehicles  
El Comitè Organitzador es reserva el dret d’augmentar el nombre de vehicles admesos fins 
a 16 vehicles.   
Campionat  GSeries 2    8 vehicles  
 
8.4.- PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’INSCRITS DEFINITIVA 
La llista d’inscrits definitiva es publicarà el dijous 1 de març a les 19.00h de 2018. 
 
ART. 9- DETALLS DEL CIRCUIT 
 
9.1.-LOCALITZACIÓ I ACCÉS: 
Està situat al Circuit Pas de la Casa, Andorra. 
(Veure Annex 1) 
 
9.2.- LONGITUD D’UNA VOLTA: 
Traçat G5-785m 
  
9.3.- SENTIT DE GIR: 
En sentit contrari a les agulles del rellotge. 
 
9.4.- LOCALITZACIÓ DE LA SORTIDA I ENTRADA AL PIT LANE: 
Veure plànols adjunts al present Reglament (Annexos 5 i 6) 
 
9.5.- LOCALITZACIÓ DE LA POSICIÓ DE LA POLE POSITION I GRAELLES 
Sortida aturada. 
Graella echelon. 
Pole position a l’esquerra. 
 
9.6.- LOCALITZACIÓ LOOPS DE CRONOMETRATGE I LÍNIES DE SORTIDA I 
ARRIBADA 
Veure plànols adjunts al present reglament. (Annex 2)  



 

 

  

    

  

 

ART.10- DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
10.1.- Tots els participants dels vehicles admesos a participar en la cursa, tenen l’obligació 
de ser presents durant tota la reunió i a signar el full d’assistència. Els concursants són 
responsables, de l’assistència dels seus pilots a la reunió. 
Qualsevol participant absent pot ser sancionat amb l’exclusió del meeting pels comissaris 
esportius. 
 
10.2.- Dins el recinte del circuit, està prohibit fer proves d’acceleració, posar en perill la 
integritat d’altres persones etc. 
Qualsevol infracció a les normes, podrà ser sancionat amb una penalització que pot arribar a 
l'exclusió de la prova, a criteri dels comissaris esportius. 
 
10.3.- Els participants, després de cada cursa, estan obligats a conduir el seu vehicle al parc 
tancat. Llevat dels vehicles que tinguin fer una altra cursa amb un segon pilot, que ho faran 
en acabar la cursa del segon pilot, i hi romandran fins a l’obertura del mateix pels comissaris 
esportius. 
 
ANNEXOS AL REGLAMENT PARTICULAR: Documentació que s’adjunta 
 

 Plànol del Circuit en què es detalla el traçat de la pista i punts intermedis. 

 Ubicació exacta del lliurament de documentació, Verificacions Tècniques i Parc Tancat. 

 Ubicació exacta del Circuit i manera d’accedir-hi. 
 
 
 
El Comitè Organitzador 
Pas de la Casa, 26 de febrer de 2018 


