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COMPLEMENT Nº1 

 

Tauló Oficial d’anuncis. 

Es substitueix el tauló d’anuncis per una aplicació (Telegram), on es 

publicaran les classificacions de cada màniga i Ies classificacions finals. 

 
La Secretaria Permanent estarà a disposició dels concursants a partir del dilluns dia 

15 de març fins  el divendres dia 19 de març, de 10:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 

20:00 hores, 16:00 fins a les 21:00h situada a: 

 

Ajuntament d’Alcover 

Adreça: Plaça Nova nº3 

Localitat: 43460 - Alcover (Tarragona) 

Telèfon Secretaria: 630 37 21 14 

Telèfon Presidència: 652 87 77 86 

e-mail: escuderiatramsport@gmail.com 

web:  w ww.escuderiatram.com 

 

          Ca Cosme 

                  Plaça d’en Cosme Vidal nº55 

                  Planta Entresol - 2 

 

- Modificació Horari d’inici de les verificacions Tècniques de dissabte. 

 

PROGRAMA HORARI 
 

DIA HORA ACTE A REALITZAR LLOC 
 
20.03.21 

 
16:15 
16:30 

 

 
Inici Verificacions Tècniques 

 (Opcional) 

 
C/Muralla St.Miquel 
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Article 9. Verificacions abans de la sortida i durant la prova. 
 

9.1. Tots els equips participants, o una persona delegada, s’han de presentar 

amb el seu vehicle a les verificacions previstes en el Programa horari. 

 

Verificacions Administratives. 

Segons el protocol de prevenció de la COVID-19 sols hi haurà un lliurament de 

documentació amb horari personalitzat per cada equip i amb la única 

presència d’un dels membres de l’equip. 

 

Verificacions Tècniques. 

Segons el protocol de prevenció de la COVID-19 les verificacions tècniques 

s’efectuaran al lloc designat per l’Organització i amb un únic membre de cada 

equip i amb horari personalitzat. 

 

10.3. Lliurament de Trofeus. 

Els trofeus es lliuraran fent una classificació con indica l’article 23 del Reglament de 

Muntanya de Federació Catalana d’automobilisme 2021. 

10.4. El repartiment de premis tindrà lloc a les 15:30 hores del dia 21/03/21 a 

(lloc a determinar) 

Segons el protocol de prevenció de la COVID-19 la cerimònia de repartiment de 

premis queda anul·lada. Només es portarà a terme la cerimònia de pòdium 

amb els tres primers classificats de cada categoria. S’entregaran els obsequis 

a tots els participants de manera individual. 
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