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Circuit 

• Longitud: 314 metres de traçada. 

• Amplada: 5 metres continus en tot el traçat. 

• Recta:72 metres en la part interior. 

• Podi: 18 x 3,5 x 4 metres, capacitat 25 pilots. 

• Traçat de terra vegetal compactada, delimitat amb gespa. 

• Dos salts simples, un doble i un doble gran. 

• Dotze corbes a esquerres i nou a dretes. 

• Reg automàtic de gran rendiment i curta durada. 

• 4 sortides de compressors d'aire i zona de rentat. 

• Doble sistema de cronometratge. 

• Parking a l'interior del circuit, exclusiu per als pilots. 

 
 

 
 

Com arribar-hi: 
 

Coordenades: 

GPS: 0º 30’ 15.732’’ – 41º 34’ 4.0074’’ 

 



Inscripcions: 
 

A la web de AECAR fins el dijous abans de la cursa. 

La inscripció es de 35 Euros i s’ha d’ingresar al número de compte del 

club: 

 

3189-0306-22-2335583221 
 

Horaris: 
 
Dissabte 16:    Entremanents lliures de 10 del matí    

                                                               a 6 de la tarda. 

Diumenge 17:   Inici de les classificatories a les 9 del matí. 

 

Organitzacióo de carrera: 
 
Director Cursa:  Alex Bravo 

Refrees: Carles Cort/ Carlos Gonzalez 

Cronometratge: Jaume Alòs/ Eze Carrasquero 

Verificació Técnica: Josep Martí/ Antonio Sanz 

Control Podium: David Boneta 

 

Serveis: 
 
Durant tot el cap de setmana hi haurà servei de bar amb begudes, 

entrepans i cafès. 

 

Reglament de Cursa: 
 

-La cursa es regirà segons el reglament del TTC de l’1/8 

-Serà obligatori a tots els pilots i mecànics participants a la cursa, 

portar en un lloc visible l’acreditació que sels facilitarà desde el 

club per accedir a les zones restringides. 

 

Contacte: 
 
segriarc@hotmail.com  mes info.: www.alcarrasparticipa.cat/segriarc 

Tel.: 679976203 Alex o 649726083 Jaume 



 
Allotjaments: 
 
 

Alcarràs:  Can Peixan** ---- info@canpeixan.com  www.canpeixan.com 

   a 3 min. del circuit 

    Casa Miquel** -- info@hotelmiquel.com www.hotelmiquel.com  
   a 2 min. del circuit 

 

Lleida:  
La capital del segrià es troba a 10 min. d’Alcarràs així com del circuit del 

club. 

 
Hotel Real  - www.hotelreallleida.com - 973 239 405   

 

Sansi Park - www.sansihotels.com - 973 244 000   

Hotel Ramon Berenguer IV - destinia.com - 973 237 345   

Hotel Nastasi Spa - www.fondanastasi.com - 973 249 222   

Hotel ilerda - www.hotelilerda.es - 973 200 750   

 

Finca Prats Hotel Golf & Spa ***** - www.fincaprats.com - 902 445 666   

 

Catalonia Transit - www.hoteles-catalonia.com - 973 230 008   

 

Partner Segria - turisme.paeria.es - 973 238 989   

NH Pirineos - www.nh-hoteles.es - 973 273 190   

 

Zenit Lleida - www.hotelclub.net - 973 229 191  

 

 


