
ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DEL TTC DEL DIA 13 DE GENER DE 2019 

 

1. Es fa valoració de la temporada 2018, i es considera que ha estat un a temporada positiva amb un 
increment de participació vers les temporades anteriors. 

 
2. Es comenta la problemàtica dels pilots que marxen abans d’hora i per tant no recullen quan els hi 

toca i s’acorda que els cotxes a les finals entraran a parc tancat i fins que no s’acabi de recollir la 
final que pertoqui no es lliuraran. 

 
3. Es comenta la problemàtica que hi ha quan els recollidors intenten arreglar un cotxe a la pista 

(ECO) i s’acorda que en els ECO cotxe avariat cotxe que es deixa a terra rodes amunt sense parar 
interruptor de bateries. El pilot no pot anar a buscar el vehicle en cap cas. 

 
4. Es comenta la dificultat per tirar endavant el campionat tenint en compte que santa Perpetua i 

Santa Oliva no volen fer cursa l’any 2019. Es deixa la porta oberta a que si algun d’aquests circuits 
vol donat un cop de mà al TTC es mirarà d’assignar una prova si al circuit que li pertoca hi està 
d’acord. 

 
5. Es proposa per a GAS un format de cursa modificat on es faran 2 classificatòries de 5 minuts, 1/4 

de 15 minuts i 1/2 de 15 minuts, els 2 primers de quarts passaran a Semis, els 5 primers de semis 
directes a final. Els pilots que no entren a semis faran Final C, els pilots que no entren a Final A 
faran Final B. Les finals C i B seran de 15 minuts, la final A de 45 minuts. 

 
6. Es proposa per a ECO fer sempre 4 classificatòries de 7 minuts independentment del nombre de 

grups que siguem. 
 

7. A Eco es farà sortida tipus F1 amb graella de 2 files en comptes de la d’una fila que es feia ara. 
 

8. S’elimina la categoria +35 i es crea la categoria +40 per tal d’estandarditzar la categoria al igual 
que es fa als campionats d’Espanya i als Campionats d’Europa.  

 
9. S’elimina el període d’inscripció amb descompte i les inscripcions es tancaran el dimecres anterior 

a la cursa en comptes del dijous com fins ara. 
 

10. L’horari d’obertura dels circuits serà: Obertura de pista de 09:00h a 18:00h, i les instal·lacions fins 
a les 20:00h, quedant en potestat del circuit la possibilitat d’allargar l’horari. 

 
11. Es proposa fer una cursa de promoció on els pilots que no tenen llicència podran gaudir de la 

llicència de 1 sol dia a preu reduït de 10 euros. La data de la cursa i el lloc queda pendent de 
concretar i queda condicionada a la disponibilitat de Montbrió per poder fer la seva primera 
cursa. 

 
12. Es determina el calendari de la temporada 2019 

Junta TTC 

 

 

 

Montjuic 13 de gener de 2019 


