
Acta reunió TTC 2013 

 

Hola a tots/es, 

Els assistents a la reunió son els clubs de: Manlleu, Alcarràs, Montbrió, Santa Perpetua, 

RACBSA, Santa Oliva, Ripoll, Blanes, AMSA, Garden Sant Cugat i Vilajuïga que arriba 45 minuts 

tard. 

Dels delegats de l'any passat només quedava el delegat d'elèctrics (Xavier Porta), per tant 

s'havia de triar una nova junta del TTC. La junta triada del TTC es la següent: president i delegat 

de 1/8TT elèctric Xavier Porta, delegat de 1/10 tt Juanma Lerma, delegat de 1/8 tt gas Edu 

Rebollo, i Eric Laredo com a representat a nivell estatal. 

Es vota el preu de les curses de 1/8tt gas i es quedà en 30 €, la  2 categoria en un mateix dia  

només es pagarà un 50%, 3 un 50% etc... 

Pel tema de 1/10 tt es decideix fer en dies diferents la categoria de 4x2 i 4x4. I el dia de 4x4 es 

farà també Catalunya de la categoria de Short Course. 

El calendari és el següent:   

4x4 i shortcourse : 26 de gener al Garden,  18 de maig a Manlleu,  23 de novembre a  AMSA. 

4x2:  AMSA 16 febrer, Manlleu 18 de maig, 1 juny Garden, 7 de setembre RACBSA 

Per 1/8 tt es vota si es vol 5 o 6 proves pel campionat de Catalunya 2014. El resultat guanyador 

son 5 proves, després es disposa a decidir el calendari. La primera prova serà a Santa Perpetua, 

el 9 de març, la segona prova a Sta Oliva el 13 d'abril, la 3 a Ripoll el 6 juliol (anava a ser a 

Vilajuïga però no era a la reunió), la 4 a Alcarràs el 5 d'octubre, i la 5 a RACBSA el 9 de 

novembre. 

Arriba el club de Vilajuïga i demanen tenir prova, però es vota que no se li dona perquè no 

estaven a l'hora de fer el calendari. 

S'ha d'escollir on es farà la prova 2014 del Campionat d'España A de 1/8tt gas,  i li toca a Santa 

Oliva. I per 1/8tt elèctric l'escollit es Santa Perpetua. 

També es parlà que pel 2014 a cada prova de 1/8tt es passarà un qüestionari a tots els pilots 

perquè avaluïn els circuits. 

Una cordial salutació,  

La Junta del TTC.  

 

 


