El RallyRACC avança al ritme del mundial
28-Juliol 2010. – Avui ha estat publicat a www.rallyracc.com el Reglament
Oficial del 46è RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, Rally de España, la
dotzena prova del Campionat del Món FIA de Ral.lis de 2010 que tindrà lloc
a Salou i PortAventura entre els dies 22 i 24 d’octubre.
Tant en la versió original en espanyol com a l’anglesa, el Reglament Oficial
conté tota l’informació esportiva i tècnica que pot necessitar qualsevol pilot
que s’hagi inscrit en la cursa o que tingui l’intenció de fer-ho.
Inscripcions obertes
Les inscripcions queden ja obertes i es tancaran el 20 de setembre, i la llista
oficial d’inscrits es publicarà el dilluns, 4 d’octubre. Fins el 23 d’agost, tots
els pilots privats no espanyols que s’inscriguin amb un vehicle 4x2 o 4x4,
que no sigui un WRC, podran beneficiar-se d’un descompte de 1.000 euros
sobre els drets d’inscripció, que passarà a ser per a ells de 2.500 euros. Per
als espanyols amb llicència expedida per la Real Federación Española de
Automovilismo, sigui quin sigui el tipus de muntura, el preu dels drets és de
1.700 euros.
Tram en directe per TV3
La nova versió de l’itinerari-horari inclou la variació sobre el document original per facilitar l’emissió en directe del tram “Riudecanyes 2”, fet que obliga a un petit reagrupament a les Borges del Camp abans de la celebració
d’aquesta especial. El Departament d’Esports de TV3 i el RACC estan treballant per retransmetre en directe aquest tram, de 16,32 km, que es disputarà el dissabte a les 16.30 hores al final de la segona etapa.
Per fer possible aquesta retransmissió s’està ultimant un acord entre TV3,
el RACC (organitzador del Ral.li), North One (empresa que gestiona els drets
del Mundial de Ral.lis) i Ixtv (representant a Espanya de North One). Amb
aquesta suma d’esforços, TV3 prepara una transmissió molt completa, de
prop de dues hores de duració, amb la primera part dedicada a les jornades
del divendres i dissabte, i una segona part amb la transmissió del tram en
directe amb punts fixes de connexió a la sortida i arribada, connexió en directe amb les càmeres on board dels 10 primers cotxes, seguiment a través
de l’helicòpter del RACC i cronometratge on line.
Principal cronologia del RallyRACC 2010
Fins a dia d’avui han estat publicats el Rally Guide 1, l’itinerari-horari i tots
els plànols de la cursa així com els diferents documents necessaris per la
sol.licitud de serveis. Tots aquests documents estan disponibles a www.
rallyracc.com . A partir d’ara, la seqüència de publicació de documents Oficials i la pròpia cronologia del ral.li serà la següent:

20 de setembre- Tancament d’inscripcions (RACC)
23 de setembre – Publicació de Rally Guide 2 (www.rallyracc.com)
4 d’octubre – Publicació de la llista Oficial d’inscrits (www.rallyracc.com)
21 d’octubre – Shakedown i Sortida Oficial (Salou )
22 al 24 d’octubre – Jornades de cursa (Salou-PortAventura )
Tota la informació a www.rallyracc.com / www.jas.es

