
          

                                                                                                            

ANNEX 1 

 

Mitjanes i Zones sense Controls Secrets 

1ª Etapa (Criterium) TR1, TR2:   

Entre el km 0,00 i el km 7,00 (sortint de Viladrau) = no hi haurà Controls Secrets 

A partir del km 35,00  = no hi haurà Controls Secrets 

En el TR1,  la mitjana es de 50 km/h.  

En el TR2 es tracta de calcar els temps de pas fets en el TR1, com indica l’art. 1.5.1 del 

Reglament. 

2ª Etapa (Rallye): 

TR3, TR7 i TR11: Entre el km 0,00 i el km 3,000 (sortint de Viladrau) = no hi haurà Controls 

Secrets 

TR3, TR4 i TR6:  Mitjana de 48 km/h 

TR5:  Del km 0,000 al km 1,800 = 40 km/h  Del Km 1,800 al km 2,100 = 30 km/h 

 Del km 2,100 al km 2,500 = 25 km/h  Del km 2,500 al km 3,900 = 30 km/h 

 Del km 3,900 al km 10,200 = 40 km/h  Del km 10,200 al km 11,200 = 30 km/h 

 Del km 11,200 a l’arribada = 48 km/h 

TR7, TR8 i TR10: Mitjana de 49 km/h 

TR9:  Del km 0,000 al km 1,800 = 45 km/h  Del Km 1,800 al km 2,100 = 35 km/h 

 Del km 2,100 al km 2,500 = 25 km/h  Del km 2,500 al km 3,900 = 35 km/h 

 Del km 3,900 al km 7,000 = 42 km/h  Del km 7,000 al km 10,200 = 45 km/h 

 Del km 10,200 al km 11,200 = 35 km/h  Del km 11,200 a l’arribada = 50 km/h 

TR11, TR12: Mitjana de 50 km/h 

El tram més llarg de la 2ª etapa fa menys de 25 kms 

Controls horaris 

En els controls horaris situats després dels sectors 2, 10 i 12 no penalitza l’avançament. 

Ordre de sortida 

TR1 a TR10: Cada 30” es donarà la sortida, per l’ordre establert a la llista d’inscrits 

TR11 a TR12: Cada 30” es donarà la sortida segons la classificació fins el TR6  



Hora d’arribada al final del rallye 

L’hora teòrica d’arribada del primer participant al final del rallye es a les 00h35’. No penalitza 

l’avançament. 

Gasolinera de Viladrau 

Estarà oberta fins a les 22h00 del dissabte, i funciona 24h amb targeta.  

En el recorregut de la 2a. Etapa hi ha dues altres gasolineres que funcionen les 24 hores amb 

targeta. 

Tlf Relació amb els Participants:  619 121 768 

 

 


