REGLAMENT PARC D'ASSISTÈNCIA
1. SITUACIÓ
Carrer Pla de la Selva (Service Park IN) 17458 Fornells de la Selva, Girona: 41°56.591’N 2°48'048E

OBERTURA DEL PARC D'ASSISTÈNCIA
2.1 ABANS DE LA CURSA
• El Parc obrirà per a la instal·lació de les assistències des del dimecres 17 de novembre a
les 08h00 fins al diumenge 21 de novembre a les 10h00.
• Només una unitat d'assistència (cotxe / furgoneta / remolqui / roulotte / autocaravana) per
pilot inscrit serà autoritzada dins de l'espai d'assistència atorgat a un competidor.
• Només els vehicles que tinguin l'adhesiu “Service” o “Auxiliary Service Park” tindran l'entrada
autoritzada al Parc.
• Per a poder aparcar al costat de la seva pròpia assistència, els equips hauran de sol·licitar
l’adhesiu “Auxiliary Service” en formalitzar la seva inscripció.
• En el cas de no tenir espai al costat de la pròpia assistència, per no haver estat sol·licitat
l’adhesiu “Auxiliary Service”una vegada tancades les inscripcions, es pot sol·licitar al responsable
del parc d'assistència, abonant l'import d'aquest.
• Tots els vehicles de l'equip han d'estar estacionats dins de la seva àrea d'assistència.
• Els remolcs han d'aparcar-se en el “Trailers Pàrquing”, situat en l'espai habilitat entre els
carrers carrer Pla de la Selva (entrada) i carrer del Ferrocarril (carrer tallat)

2.2 DURANT LA CARRERA
L'entrada o sortida del Parc per als vehicles d'assistència està autoritzada en tot moment, però
es recomana evitar la circulació durant les hores d'assistència.

2.3 ACCÉS, CONDUCCIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES D’ASSISTÈNCIA EN El PARC
Els cotxes de competició són sempre prioritaris dins del Parc d'Assistència.
• ABANS DEL COMENÇAMENT DEL RALLY (des de dimecres 17, 08h00 fins a dijous 18, 21h00).
Entrada Vehicles d'Assistència: únicament per carrer Pla de la Selva TC SP IN 1 Veure el punt 4.
Sortida Vehicles d'Assistència: únicament per carrer Pla de la Selva TC SP OUT.

• DURANT EL RALLY (des de divendres 19, 08h00 fins a dissabte 21 en finalitzar el rally)
Entrada Vehicles d'Assistència: per carrer Pla de la Selva TC SP IN 1.
Sortida Vehicles d'Assistència: únicament per carrer Pla de la Selva, al costat del TC SP OUT
Veure pla en el punt 4,un únic sentit de circulació.

• Està estrictament prohibit obrir les tanques o moure les barreres de formigó tipus new jersey
per a accedir a l'interior del Parc d'Assistència.
• Els vehicles han de seguir el sentit de cada carrer, quan aquesta és de sentit únic.
• Només bicicletes, patinets, escúters i motos estan autoritzats a circular en sentit contrari i han
de prestar la màxima atenció.
• Velocitat màxima dins del SP: 25 km/h

3. ALTRES NORMES
• Està prohibit fer forats en el sòl (per a sostenir les carpes). S’han d'usar llastos.
• És obligatòria la utilització d'un protector de sòl (que cobreixi tota la zona d'assistència) per a
evitar tacar / contaminar el sòl.
• És obligatori recollir les escombraries. Es proveiran contenidors en cada carrer.
• Està prohibit repostar dins del Parc d'Assistència. Hi haurà una zona de refuelling just després
de la sortida del SP.

4. PLÀNOL SERVICE PARK

Contacte: Jordi Medico - Service Manager
Mail: jordi.medico@rallyclassics.org

