1ª Trobada automobilística MOJA-DALTMAR,
(Olèrdola)
Reglament particular

ORGANITZACIÓ
L’Associació cultural de Daltmar convoca la celebració de la “1ª
Trobada automobilística MOJA-DALTMAR“.
Es tracta d’una exhibició automobilística per invitació, la qual pretén
gaudir d’un dia de la passió pels vehicles clàssics i de competició amb
valor històric i esportiu.
Vehicles clàssics de mínim 20-25 anys d’antiguitat, vehicles de
competició i vehicles amb valor històric esportiu.
L’objecte de l’exhibició, es mostrar i gaudir de cotxes únics, i donar a
conèixer la nostra passió pels cotxes amb seu a MOJA-DALTMAR, un
paratge natural protegit digne d’aquest esdeveniment.
L’Associació cultural Daltmar a dissenyat una oferta d’activitats digne
d’assistència.
Reagrupament, Rambla de Moja (exhibició vehicles)
Tram exhibició, (Moja-Daltmar)
Reagrupament Daltmar, zona esportiva (exhibició vehicles,
esmorzar i entrega de trofeus)
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S’ha dissenyat un tram d´exhibició per fer gaudir els participants i
públic d’aquests cotxes únics.
El tram constarà de 3,5 Km, entre Moja i Daltmar, aquest tram
romandrà obert, es a dir, que es deuran respectar les normes de
circulació vigents i serà supervisat i controlat per membres de la
organització i policia local.
Aquest tram està asfaltat i en bones condicions, no és una cursa o
competició, i s’hauran de complir escrupolosament les normes de
circulació.
Només tindran dret a participar i gaudir d’aquest tram controlat
d´exhibició, les persones que hagin realitzat la inscripció en el termini
establert per l’organització.

PROGRAMA HORARI
La 1ª Trobada automobilística tindrà com a base, la oficina de
l’Associació cultural de Daltmar (Urb.Daltmar, Olèrdola) lloc on es
rebran les sol·licituds d’inscripció.
Es fixarà un punt de reagrupament per a tots els participants, a la
Rambla de Moja, on s’habilitaran zones d´aparcament vigilat. (Presortida)
S´ha previst en la zona anomenada com la “muntanyeta”, lloc on es
podran desar remolcs o vehicles de suport. (vehicles competició)
En la Rambla de Moja es faran les verificacions dels vehicles com de les
inscripcions dels participants, l’organització entregarà els dorsals que
significaran l’ordre de sortida.
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Una vegada l’organització hagi donat autorització per a realitzar el
tram espectacle, els participants es dirigiran fins a la zona esportiva de
Daltmar.
En la zona esportiva de Daltmar s’habilitarà un aparcament per
l’exhibició dels vehicles.
En la zona esportiva de Daltmar es celebrarà l’esmorzar de germanor,
que tindran dret tots els participants inscrits.
Els acompanyants i públic assistent tindran que abonar el preu
establert per l’organització.
En la zona esportiva es lliuraran els trofeus i records commemoratius a
tots els participants inscrits.
Dilluns 8 d´Abril
08h00 Apertura d’inscripcions.
Dilluns 6 de Maig
20h00 Tancament d’inscripcions.
21h00 Realització de la llista d’inscrits.
Diumenge 12 de Maig
08h00 a 09h00 Verificacions tècniques i administratives. (Rambla de
Moja)
09h30 Briefing de benvinguda.
09h45 Sortida 1r Participant.
10h45 Arribada últim participant.
11h00 Esmorzar de germanor.
13h00 Entrega de trofeus.
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VEHICLES ADMESOS
Son admesos tots els vehicles de competició que disposin del permís de
circulació i assegurança, estan admesos els vehicles clàssics fabricats
fins el 1992 o vehicles amb interès històric esportiu, no importarà any
de fabricació.
Tots els vehicles han de presentar un perfecte estat de conservació.
L’organització es reserva el dret a desestimar l’ inscripció a qualsevol
participant, si es traspassa el límit de vehicles fixats, o vehicles que no
compleixin les especificacions establertes per l’organització.
S’acceptaran entre un i quatre ocupants per vehicle.
Aquesta trobada està oberta a qualsevol persona que tingui un
vehicle de les característiques abans esmentades, encara que no
vulgui participar en el tram espectacle podrà igualment gaudir de
l’ambient, exposar el seu vehicle i fer l’esmorzar de germanor.

INSCRIPCIONS
Les sol·licituds d’inscripció hauran de ser degudament omplertes, i
deuran
ser
enviades
al
correu
electrònic
associaciodaltmar@gmail.com les inscripcions es tancaran el 6 de
Maig de 2013.
S´ha establert la possibilitat per inscriure’ns adreçar-se al BUDA Bar,
situat just a la zona esportiva, on es facilitarà la documentació i es
podrà fer el pagament en metàl·lic.
L ‘inscripció serà de 15,00€ per vehicle i tindran dret a:
Participació al tram espectacle.
Esmorzar de germanor.
Entrega de record commemoratiu.
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Es podrà fer efectiu el pagament amb ingrés al compte 2100-3562-262200054114 Caixa Bank, indicant el nom del 1r conductor.
Per més informació, truqueu al telèfon 670581852.

ORDRE DE SORTIDA
La sortida es donarà seguint l’ordre creixent dels dorsals, sortint amb
una diferència entre vehicles de 30”.

JUTGES DE FET
L’organització designarà un jutge de fets encarregat de vigilar les
conductes inapropiades dels participants, no respectant les directius
de l’organització ni de la correcta convivència amb els veïns.
Els seus informes passaran a direcció de l’organitzador, i les seves
decisions seran inapel·lables, i comportaran l’exclusió del participant
sense dret a la devolució de l’ inscripció.

TROFEUS
L’organització designarà uns Jutges, que s’encarregaran de avaluar els
vehicles participants, designant trofeus als millors vehicles en les seves
categories.
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