
HORARI 

El Circuit de Llucmajor ens ha cedit les instal·lacions per poder realitzar la prova, però ens demana
una sèrie de coses que hem de complir excrupulosament.

El circuit està tancat al public, per tant vos demanariem que venguessiu en grups, utilitzant el mínim
de cotxes possibles i sense acompanyants. Si ve algú no passarà res, però no podem deixar a 50
persones  que  venguin  a  mirar.  A més  la  zona  està  bastant  acotada,  i  no  permetrem  que  els
espectadors es moguin per les instal·lacions del circuit.

Per tot això hem de complir estrictament aquest horari, tant d’entrada com de sortida. Fora d’aquest
horari les portes del circuit estaran tancades i no podrà entrar ni sortir ningú.

 8:45 – 9:15 entrada de participants al recinte

 8:45 – 9:30 recollida de dorsals

 9:15 – 9:45 Checkin

 10:00h sortida 

 11:40 – 12:00 checkout

 12h entrega de premis

 12 a 12:30 sortida de participants del recinte

Confiam en la vostra responsabilitat per ajudar-nos a cumplir aquest horari.

ZONA DE TRANSICIÓ I META

La linea morada és la sortida. Se surt cap a la dreta fins entrar al circuit de carrera on es faran 4
voltes. En sortir es volta a la benzinera que hi ha i s’entra al carril de compensació per entrar a
boxes. En tornar de la bici es fa el carril de compensació per la dreta, aferrat a la paret.

SEMPRE S’ENTRA A BOXES PER LA BANDA DE LA META(ESQUERRA) I SE SURT PER
LA DRETA!!!!!!!
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CARRERA

1r SEGMENT

Es surt de meta cap al circuit de karts (circuit de carrera) on es faran 4 voltes en sentit antihorari
(cap a la dreta). En acabar les 4 voltes, sortim cap a la dreta per voltar la benzinera i anar a boxes

3r SEGMENT

Es sortirà de boxes per la benzinera i s’entrarà al circuit de carrera per fer 2 voltes. En aquest cas 
EN SENTIT CONTRARI!!!!, es corr cap a l’esquerra . Després de la darrera volta, es surt del 
circuit per anar cap a meta per allà on hem iniciat la carrera.
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CICLISME

El circuit ciclista tindrà una longitud aproximada de 3,2km  en el qual s'hauran de completar un
total de 6 voltes, en sentit horari (cap a l’esquerra). És el sentit en que està dissenyat el ciruit.

S’entra i se durt al circuit pel mateix tram d’enllaç.

Cadasqú ha de contar les seves voltes.

Als trams de doble sentit hi haurà cons per senyalitzar
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