
 
                                                                    Llissà de Vall, 12 de Juny de 2018. 
Benvolguts/des, 
 
Un cop més arribem al moment de la temporada en que arriba l’esperada cursa externa que 
com bé sabeu aquest any ens desplaçarà els propers 14 i 15 de Juliol al Circuito 
Internacional de Zuera (Aragó)! 
 
Tal com us varem avançar, us fem arribar el detall d’informació útil de cara a aquell cap de 
setmana. 
 
ALLOTJAMENT RECOMANAT / CONCERTAT 

 
Hem contactat amb un allotjament a Saragossa que ens han elaborat unes tarifes especials 
per aquests dies. És de la cadena EUROSTARS – BOSTON ZARAGOZA, és un hotel de 4*, que 
està molt ben situat prop del centre de la ciutat i també prop de zona de tapes/restaurants 
per poder sortir al vespre a fer un vol. 
 
PROCEDIMENT PER RESERVES 
 
Les reserves s’han de fer directament a la web de l’hotel, mitjançant l’enllaç que s’inclou a 
continuació mitjançant el qual us aplicaran el descompte pel grup.  
 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-boston.html?id_referer=KARS 

 

És possible que els preus canviin a mida que s’esgoti la disponibilitat pel que us 
recomanaríem reservar d’hora. 

 
OPCIONS 
 
Hi ha la possibilitat de contactar allotjament & esmorzar, o mitja pensió ( sopar), fixeu-vos 
que hi ha ofertes que inclouen aparcament, aquelles que no ho incloguin el preu és de 
12€/dia. 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions ja estan obertes i seria perfecte si la podeu deixar feta abans del dimecres 
11 de juliol, per tal de poder tenir avançades les feines administratives.  
 
 
 
 
 
 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-boston.html?id_referer=KARS


 

CIRCUIT 

CIRCUITO INTERNACIONAL DE ZUERA  

Situació  : Crta.N330. Km 521   

50800 ZUERA ( Saragossa)  

Coord. GPS:    Latitud 41°49’57’’ N,     Longitud 0°48’26’’ W  

Tel .  (+34)  976 697 125  

Website:  www.ciruitointernacionaldezuera.es 

 El traçat que estarà instal·lat el mateix dissabte d'entrenaments, el més llarg possible i el 
que s’utilitza en els campionats estatals que s’han celebrat al circuit. 
 
Traçat   1700mts llarg x mínim 10mts ample. 
 

 
 

                                                                              
ENTRENAMENTS DISSABTE 14 DE JULIOL 

Entrenaments previs de dissabte 14 de Juliol 2018 .- El preu del tiquet de pista per a aquells 
pilots inscrits en la cursa de Fórmula Catalunya per les tandes de dissabte 14 de Juliol serà 
de  50€ + 9€ d’assegurança (obligatori del circuit per aquells pilots que no en disposin de 
pròpia) Aquest dia només rodaran karts de competició al circuit, no hi haurà lloguer de 
karts. El tiquet s'haurà de recollir a les oficines del circuit de Zuera, abans de començar a 
rodar, i el circuit lliurarà un adhesiu que s'haurà de portar al frontal del kart a tot moment. 

 

 
 

http://www.ciruitointernacionaldezuera.es/


 
 
HORARIS ENTRENAMENTS DISSABTE 14 DE JULIOL 
 
El circuit obrirà a les 9h. matí. Les tandes d’entrenament seran de 15 minuts. 
 
10:00-10:15 – ALEVÍ/ CADET   
 

10:18-10:33 - JUNIOR / SENIOR 
 

10:36-10:51 - KZ  
 

10:54-11:09 - ALEVÍ/ CADET   
 

11:12-11:27 - JUNIOR / SENIOR 
 

11:30-11:45 - KZ 
 

11:48-12:03 - ALEVÍ/ CADET   
 

12:06-12:21 - JUNIOR / SENIOR 
 

12:24-12:39 - KZ 
 

12:42-12:57 - ALEVÍ/ CADET   
 

13:00-13:15 - JUNIOR / SENIOR 
 

13:18-13:33 - KZ 
 

13:36-13:51 - ALEVÍ/ CADET   
 

13:55-14:55 - PISTA TANCADA 
 

14:59-15:14 - JUNIOR / SENIOR 
 

15:17 -15:32 - KZ 
 

15:35-15:50 - ALEVÍ/ CADET   
 

15:53-16:08 - JUNIOR / SENIOR 
 

16:11-16:26 - KZ 
 

16:29-16:44 - ALEVÍ/ CADET   
 

16:47-17:02 - JUNIOR / SENIOR 
 

17:05-17:20 - KZ 
 

 
A partir de les 17:30h la pista quedarà tancada. En cas que algun participant necessités 
rodar un motor haurà de contactar amb els membres de l'organització per sol·licitar 
autorització (exclusivament en el cas de necessitar rodar un motor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANELL DISTRIBUCIÓ ZONES 
 

1 - Boxes / compressor / electricitat / Garatge karts a la nit 
2 - Accés a pista 
3 - Sortida de pista a pit- lane 
4 - Línia de sortida & arribada 
5 - Pre - graelles de carrera 
6 - Sala de briefing 
7 - Zona presentació de pilots 
8 - Tauler d' anuncis 
9 - Bàscula / Zona verificacions tècniques 
10 - Pòdium 
11 - Graderies públic 
12 - Zona ambulància 
13 - WC pilots / mecànics 
14 - Oficines circuit 
15 - Verificacions administratives / Direcció de carrera 
16 - Monitors TV resultats 
17 - Bar 
18 - Aparcament cotxes particulars / furgonetes / remolcs 
19 - Zona càrrega & descàrrega material 
 

 
 



 
BAR AL CIRCUIT 
 
El circuit disposa de servei de bar amb opcions de menú 12€ (self service) per el dinar tant 
de dissabte 14 com de diumenge 15.  
 
Aquest servei NO cal reservar-lo ja que estarà disponible al circuit. Per aquells que no 
contemplin aquesta opció també s’ofereix servei d’entrepans. 

 

REFERÈNCIES TÈCNIQUES 
 

Temps de referència 
 

ALEVÍ:                        1’16” /VOLTA 
 

CADET:                      1’11”/VOLTA 
 

JUNIOR/ SENIOR:    1’05”/VOLTA 
 

KZ:                              1’01”/VOLTA  
 
Transmissions recomanades 
 

ALEVÍ :                                10z/ 67z 
 

CADET:                               10z/ 68z 
 

JUNIOR/ SENIOR:  X30:   11z/70z – 10z/64z     
 

KZ:                                       17z/22z   (Es publicarà en annex al Reglament les transmissions màximes autoritzades i 

les     especificacions per a la categoria IAME KZ.) 

 
 
 

RECOMANACIONS 

 

És important que agafeu del Kartòdrom tot el que creieu que podeu necessitar pel cap de 
setmana, sobretot a nivell de consumibles (olis, cadenes, corones, pastilles, pneumàtics 
entrenaments i cursa). Nosaltres desplaçarem un estoc important de recanvis i accessoris 
per abastir totes les avaries que puguin sorgir però òbviament no som al Kartòdrom i hi 
haurà unes limitacions, pel que, com a mínim el que segur necessitareu més val que ho 
agafeu abans de marxar cap a Zuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
TRANSPORT KARTS TRÀILER KARTÒDROM ◄► ZUERA 
 
L’espai disponible serà pel kart complet, i a més, un espai aprox. d’0,75m3 pels accessoris 
(rodes, cavallet, eines, etc...). Aquests accessoris hauran d’anar embalats en caixes de cartró 
o similar, (excepte el cavallet que podrà anar sol),  poden estar repartits en una o més 
caixes, que hauran d’estar ben precintades i identificades amb el nom del pilot, no es 
podran agrupar volums de diferents pilots. Quan tingueu el material preparat per carregar al 
Kartòdrom, haureu d’informar a la oficina del nº de caixes que heu preparat i de la seva 
situació dins el Kartòdrom. No es podrà transportar cap tipus de líquid combustible 
(benzina). Us agrairem que optimitzeu l’espai a ocupar i que eviteu en la mesura del 
possible deixar espais buits a l’interior de les caixes, ajustant el volum de les mateixes al 
màxim al seu contingut. El kart l’haureu de deixar buit de combustible, i amb el sobrant 
/depressor del oli tapat d forma que no es pugui vessar, també caldrà que desmunteu 
l’spoiler del darrera per poder posar el kart vertical pel transport. 
La benzina s’haurà d’adquirir a la benzinera designada per la organització a Zuera. Heu de 
preveure preparar el bidó buit. 
El kart haurà d'estar preparat al Kartòdrom , buit de benzina i oli , i amb els accessoris  
empaquetats en caixes el dimecres 11 de Juliol, no més tard . 
El tràiler arribarà a Zuera el divendres  i estarà de tornada al Kartòdrom el dimarts 17 de 
Juliol.  
 
PREU 
 
Preu per kart del servei de transport: 40€ 
 

Data límit per a reservar plaça:  1 de Juliol de 2018 

 
Les reserves pel tràiler s’hauran de fer a les oficines del Kartòdrom 
 
Us esperem a tots!!! 
KART CLUB VALLÈS 


