
 

 

 

 
INSCRIPCIONS:  

1. Les inscripcions s´obriran a partir del 20 de gener de 2020 i es tancaran el dijous 24h abans 
de la cursa o en el momento que es superi el limit máxim de participants. 

2. Es fara ingres (20€ ) al numero de compte que se indicara al fer inscripcio , la resta del 
pagament es fara el dia de cursa.  

3. Es faran per watsapp al tel 609 936 652. (aportant justificant de transferencia) 
  

NO ACEPTAREM CAP INSCRIPCIO EL DIA DE LA CURSA O PASSAT EL TERMINI INDICAT. 
 

4. El dorsal (a la resistencia) i l´ ordre de sortida serà per ORDRE RIGORÓS d´ entrada al 
número per watsapp. Tot el qui volgui podrá veure els horaris d´entrada del watsapp.  

5. Si un pilot fa la inscripció i no assisteix a la cursa, a la propera cursa sortirà en última 
posició.  
 

CRONOMETRATGE:  

6. Totes les especialitats seran amb cronometratge per xip ( el mateix sistema que s utilitza a 
moltes curses d´Europa) de sobrada solvència i eficacia.  

 
PUNTUACIÓ:  

7. El sistema de puntuació per a totes les especialitats será el següent:  
7.1. - 1r. classificat 25 punts 6è classificat 10 punts 11è classificat 5 punts 
7.2. - 2on. classificat 20 punts 7è classificat 9 punts 12è classificat 4 punts  
7.3. - 3er. classificat 16 punts 8è classificat 8 punts 13è classificat 3 punts  
7.4. - 4t. classificat 13 punts 9è classificat 7 punts 14è classificat 2 punts  
7.6. - 5è classificat 11 punts 10è classificat 6 punts 15è classificat 1 punt  

En la cursa de 12 hores la puntució será doble… 1º, 50 punts, 2º, 40 punts… 

 
COMPORTAMENT ESPORTIU:  

8. L´organitzador es reserva el dret d´ acceptar l´ inscripció o expulsar de la cursa a un 
corredor per el seu comportament anti esportiu a la pista , per falta de educació amb els 
seus companys o amb l´ staff de la organització.  

9. Tots els participants han de respectar i seguir les indicacions de l'organització. Cada 
participant serà responsable dels danys i / o desperfectes que pugui ocasionar a les 
instal·lacions a causa d'un mal ús de les mateixes o el no seguiment de les indicacions de 
l'Organització. Massoni Sport pot denegar l'ús de les instal·lacions o la circulació per les 
mateixes a un participant que no respecti les indicacions de l'organització. 

 



 

 

 
 

10. El participant és conscient i assumeix els riscos que suposa prendre part en algunes de les 
activitats com per ell mateix i els seus ocupants. Els nens estaran sota la tutela i 
responsabilitat dels seus pares, també dins de les zones habilitades per a ells. Els animals 
domèstics han d'estar vigilats sota la responsabilitat del seu propietari. 

 
CARPES:  

11. Per la seguretat de TOTS, totes les carpes hauran d´ estar lligades entre si i/o fixades al 
terra amb estris per a tal efecte. Si una carpa surt volant, l´equip quedarà exclós de la 
cursa i si la carpa arriba a la pista es pararà la cursa.  

 
ATURADA D´ UNA COMPETICIÓ:  

12. Una cursa s aturarà a criteri de l´organitzador quan sigui per motius esportius, accidents o 
condicions meteorològiques perilloses. Si la climatologia es molesta però NO PERILLOSA 
(fang, pluja, neu…) la cursa NO S´ATURARÀ però si que es podrà reduir la durada de la 
mateixa si el 90% dels pilots ho desiceix.  

 
BOXES I PADDOCK:  

13. El comportament a boxes i paddock ha de ser exemplar, ordenat, net i curós amb el medi 
natural. Si ens comportem acuradament, podrem seguir fent curses i creixent com a 
campionat, obtenint més ajudes, millores en preus d´inscripcions etc.  

 
MODIFICACIÓ i VARIACIÓ D´ ALGUNA CONDICIÓ DE CURSA:  

14. Aquestes curses són per gaudir de l´ esport , la familia i amics , la natura … per això estem 
oberts , sempre que un 90% dels implicats ho demani, a fer alguna modificació o variació al 
reglament per la propera temporada. NO estarem canviant contínuament, però sí que 
escoltarem i solucionarem els dubtes que tingueu, especialmente, a les categories que més 
ho necessiten (65cc, 85c.c, Clásiques, fèmines …)  

 
PUNTUACIÓ DE LES CURSES:  

15. Totes les curses i/o manigues puntuaran, sense descomptar cap resultat, en cas d´empat 
en curses o campionat, s´aplicarà el reglament general (val l´última màniga o cursa, el que 
tingui mes victòries, el que tingui més 2º llocs i així succesivament).  

 

 

 

 



 

 

 

 
CATEGORIES:  

16. Para moto y quad son las siguientes:  

                       · Pro20 (de 15 a 20 anys) 2, 3 ó 4 pilotos. Igual perQuad 

                       · Pro25 (de 21 a 25 anys)) 2,3 ó 4 pilotos. Igual per Quad 

                       · Pro30 (de 26 a 30 anys)) 2,3 ó 4 pilotos. Igual per Quad 

                       · Pro35 (de 31 a 35 anys) 2, 3 ó 4 pilots. Igual per Quad 

                       · Pro40 (de 36 a 40 anys) 2, 3, ó 4 pilots. Igual per Quad 

                       · Expert 45 (de 41 a 45 anys) 2, 3, ó 4 pilots. Igual per Quad 

                       · Expert 50 (de 46 a 50 anys) 2, 3 ó 4 pilots. Igual per Quad 

                       · Expert 55 (de 51 a 55 anys) 2, 3, ó 4 pilots. Igual per Quad 

                       · Expert +60 (pilots mès grans de 60 anys) Igual perQuad 

                       · Clasiques (Cuansevol moto refrigerada per aire, frens de tambor i dos  
                         amortiguadors. 

                       · Clasiques EVO (motos fins 1994) 

                       · Femines (Equips exclusius formats per a noies) Igual per Quad  

                       · Automatiques (Motos sense cambi de marxes) 

                       · Pares i Fills (Per Moto i Quad) 

 

                       · INFANTILS 

                         65cc Pro (Nens i nenas de 7, 8 i 9 anys) 

                         65cc Expert (Nens i Nenas de 10, 11 i mes de 12 anys) 

                         85cc Pro (Nens i nenas de 10, 11 i 12 anys) 

                         85cc Expert (Nens i Nenas de 13, 14 i 15 anys) 

                         Las niñas tendrán clasificaciones y podium a parte en las tres categorías. 

 
* Si un pilot sobre per a l'edat en les carreres per equips, (Resistència) es passarà a la 
categoria de el pilot de menor edat. Exemple: Pilot 1, 32 anys. Pilot 2, 34 anys, pilot 3, 35 
anys i Pilot 4, 25 anys = A categoria 25. 

  
 



 

 

 

 

MOTOCICLETES:  

17. Estan prohibides les tipus pit bike i trial (Excepte al enduro Fun que acepten les de Trial) , 
la resta són acceptades si reuneixen les condicions adecuades per competir.  

18. L´ organitzador es reserva el dret d´ admetre una motoclicleta si creu que pot incloure un 
perill per els altres participants.  

19. Els neumàtics són de lliure elecció.  

 
RECLAMACIONS TÈCNIQUES ( NOMÉS categories 65cc. 85cc i 50c.c. Automátiques adults).  

20. Si un equip o familiar vol fer una reclamació ( s´ entén que serà per un augment de 
cilindrada) haurà d´ aportar 300€ en metàl.lic a la direcció de cursa.  

21. Aquesta obligarà al pilot reclamat aixecar culata i mesurar ràpidament la cilindrada . Si esta 
correcte se li donaran 100€ del reclamant i la resta 200€ se li retornaran al que a fet la 
reclamació. Si resulta que la cilindrada ESTÀ AUGMENTADA, es desqualificarà al pilot de la 
cursa sense dret a punts. Qualsevol dubte, reclamació o incidència a resoldre que NO 
estigui definida al reglament, quedarà a criteri de l´ organitzador.  

 
NORMATIVA BOXES  

22. Prohibit circular moto, quad, minimoto o miniquad pel padok, així com realitzar proves 
d'acceleració, etc ... sota pena d'exclusió de la cursa. Només està autoritzada la circulació 
pel paddok per a formació de graella. 

 
MODIFICACIÓ O ATURADA D'UNA CURSA 

23. L'organització es reserva el dret d'excloure definitivament de la carrera tota aquella 
persona que pel seu comportament o conducta perjudiqui el bon funcionament de la 
mateixa: cursa, entrenaments, el seu reglament o les nostres normes de seguretat. No 
respectar el reglament. . Circular fora pistes o camp a través. . Conduir pel recinte o 
recorregut en estat d'embriaguesa o sota els efectes de drogues. En cas de ser exclosos de 
l'esdeveniment, no es retornarà l'import total ni parcial de la inscripció. 

24. Si per motius meteorològics, accident d'un participant, o qualsevol altra causa, si s'ha de 
reduir la durada de la carrera o donar-la per finalitzada, no es reemborsarà l'import de la 
inscripció. 

25. Tots els participans en participar en acabar una cursa, tindrán placa de "Fisher" 
26. En totes las carreras s'admitirà un maxim de pilots per categoria depenen de les condicions 

del traçat. 

 

 

 



 

 

 

DRETS DEL ORGANITZADOR CLUB MASSONI SPORT 

27. CLUB MASSONI SPORT no es fa responsable de cap tipus d'accident de què el participant 
pugui ser víctima o causa. 

28. CLUB MASSONI SPORT es reserva el dret de modificar aspectes relatius a la ubicació dels 
serveis, recorreguts, horaris, activitats etc. 

29. En qualsevol moment, CLUB MASSONI SPORT es reserva el dret de cancel·lar o suspendre 
temporalment l'Esdeveniment, i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es 
pugui produir en el transcurs d'aquest. 

30. Si es cancel·la l'esdeveniment per causes de força major (meteorològiques o de qualsevol 
altre tipus) que impedissin la seva celebració el dia indicat, CLUB MASSONI SPORT no 
retornarà l'import de les inscripcions. 

31. CLUB MASSONI SPORT es reserva el dret de canviar (eliminar, afegir o modificar articles) 
d'aquest Reglament per imposició legal. 

32. CLUB MASSONI SPORT es reserva el dret d'Admissió a l'Esdeveniment. 

 
ENTORN I CIVISME 

33. Està totalment prohibit tirar qualsevol tipus de residu a terra. Hi haurà distribuïdes per tot 
el recinte papereres i cubells d'escombraries; es facilitarà a qui ho desitgi bosses 
d'escombraries que, un cop utilitzades, han de dipositar-se en un lloc habilitat per a tal. 

34. No està permès fer foc en qualsevol lloc de l'recinte. Tot i així, es permetrà l'ús de 
barbacoes de carbó portàtils o fogons a gas. Qualsevol tipus d'activitat que suposi un risc 
d'incendi (foc al camp, llançar burilles o ampolles etc.) serà denunciat a les autoritats 
pertinents amb la sanció corresponent a càrrec de l'responsable de l'incident. 

 
CIRCULACIÓ PER EL PADDOCK 

35. La velocitat màxima permesa per circular per les zones d'accés a les instal·lacions, pàrquing 
o zona d'acampada és de 5 km / h. Circular amb precaució, la prioritat en les zones d'accés, 
acampada i / o pàrquing serà sempre de l'vianant. 
 

ACCIDENTS, PROTECCIÓ I RECOMANACIONS  

36. En cas de tenir un accident, el mateix participant es farà càrrec dels danys materials que 
pugui haver ocasionat al seu vehicle.  

37. En cas que l'accident sigui entre dos o més vehicles, es procedirà de la manera habitual i 
legal, omplin entre tots els implicats un informe "amistós" d'accident.  

38. En cap cas Massoni SPORT serà el responsable d'un accident de circulació causat per una 
persona aliena a la mateixa. 

39. En les inscripcions / verificacions administratives es lliurarà el participant el full 
d'exoneració de responsabilitats que hauran de signar tots els participants o tutors 
obligatòriament. 

40. CER SERIES Aficionat recomana als participants fer-se un reconeixement d'aptituds mèdic 
que inclogui una prova d'esforç. 
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