Comunicado nº 096/17
12 de maio de 2017
 COMISIÓN DE MONTAÑA:
Despois de celebrada a X Subida a Oia 2017, e consultados os pilotos no
eido de marcaxe e reducción de pneumáticos a utilizar no fin de semana,
muda a reglamentación.
G NORMATIVA ANTERIOR:
Páxina 121 do Anuario 2017 Artigo 3 (normas, duración e clasificacións
da proba) :
3.3 - En cada subida marcarase un xogo de pneumáticos de seco (4 unidades) e
terase que participar nas mangas oficiais(4) con eles excluisivamente.
3.3.1.-Nas mangas de adestramentos (2), unha o sábado e outra o domingos, os
pneumáticos son libres.
3.3.2.-De pinchar, rebentar, ou desllantar un pneumático só se poderá, previa
revisión dos Comisarios Técnicos e autorización dos Comisarios Deportivos,
substituír a lamia-pneumático danado, queda prohibida a monta do eixe (2
pneumáticos) en cuestión.
3.3.3.- Os pneumáticos de mollado (4 unidades ) terán que ser marcados tamén, e
rexerá así o mesmo co criterio do punto 3.3.2 deste artigo.

G

NOVA NORMATIVA E NOVA REDACCIÓN:
3.3 -En cada subida marcaranse dous xogos de pneumáticos, de seco,podendo só
ser un novo a estrear e outro usado. Os equipos que o desexen, e o soliciten,
marcaranselle os dous xogos de pneumáticos usados.
3.3.1.- O uso dos dous xogos de pneumáticos, de seco, pódense montar ao gusto
do participante indistintamente nas seis mangas( sábado e domingo) xa ben
sexa nos adestramentos ou mangas oficiais.
3.3.2.-De pinchar, rebentar, ou desllantar un pneumático só se poderá, previa
revisión dos Comisarios Técnicos e autorización dos Comisarios Deportivos,
substituír a lamia-pneumático danado, queda prohibida a monta do eixe (2
pneumáticos) en cuestión.
3.3.3.- Os pneumáticos de mollado (4 unidades ) terán que ser marcados tamén, e
rexerá así o mesmo co criterio do punto 3.3.2 deste artigo.
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