
CRÈDIT ANDORRÀ GSERIES 2019: NOU
CALENDARI I REGLAMENTS
Continuen els preparatius de cara a la catorzena edició de les Crèdit Andorrà GSeries, únic campionat de carreres sobre gel 
dels Pirineus.

En aquesta nova temporada 2019, a més de les categories GS (Prototips G i Turismes G) i GSeries 2 (monoplaces GIAND), 
es dóna cabuda a tres noves categories en dos dies de competició per esdeveniment: “2 Rodes Motrius”, “Car Cross” i “Side 
by Side”.

S’ha actualitzat el calendari per a les cinc proves que componen el campionat i totes elles se celebraran en els mesos de 
gener i febrer de 2019. Així mateix, també s’han publicat els reglaments esportiu i tècnic a la web oficial del campionat.

A més, just dos mesos abans del començament oficial del campionat, s’ha obert el període d’inscripcions per als pilots inte-
ressats a participar en qualsevol de les cinc categories que configuren el certamen.

Nou calendari
L’organització està en permanent contacte amb preparadors, equips i pilots, per la qual cosa, seguint les seves peticions, s’ha 
modificat el calendari previst per a les cinc carreres que se celebraran en el circuit situat al Port d’Envalira - Pas de la Casa.

La temporada 2019 de les Crèdit Andorrà GSeries començarà aquest any el cap de setmana del 12 i 13 de gener, aquestes 
seran totes les dates del campionat:

G1:  12 i 13 de gener de 2019
G2:  26 i 27 de gener de 2019
G3:  2 i 3 de febrer de 2019
G4:  16 i 17 de febrer de 2019
G5:  23 i 24 de febrer de 2019

Cinc categories, tres d’elles noves
Després de l’èxit assolit pel campionat el passat hivern, aquesta temporada es pretén donar cabuda a un major nombre de 
vehicles, obrint el ventall de categories perquè pilots i preparadors disposin de més possibilitats de participar amb diferents 
tipus de vehicles.

D’aquesta manera, a més de les habituals GS i GS2, aquesta temporada hi haurà tres noves categories: “2 Rodes Motrius”, 
“Car Cross” i “Side by Side”.

Format de dos dies per esdeveniment
Donat l’augment de categories participants, cada esdeveniment se celebrarà en dos dies de competició. El dissabte es dispu-
taran les categories GS, GS2 i “2 Rodes Motrius”, deixant per a cada jornada dominical les categories de “Car Cross” i “Side 
by Side”, acabant l’esdeveniment al voltant del migdia del diumenge.

Nous reglaments esportiu i tècnic i inscripcions ja obertes.
Ja estan disponibles a la web oficial del campionat els nous reglaments esportiu i tècnic amb modificacions, sobre la base de 
les noves categories i algunes novetats.

Reglamento esportiu:  (http://aca.ad/Content/normatives/reglament-esportiu-gseries-2019.pdf).
Reglament tècnic:  (http://aca.ad/Content/normatives/reglament-tecnic-gseries-2019.pdf).

Ja està obert el termini d’inscripcions per als pilots interessats a participar en les Crèdit Andorrà GSeries 2019. Els interes-
sats hauran de descarregar-se el formulari de la web oficial del campionat, en el qual es troba la informació necessària per 
formalitzar la inscripció.

Formulari d’inscripció:  (http://aca.ad/Content/normatives/inscripcio-al-campionat-gseries-2019.pdf).

Més informació a http://aca.ad/creditandorragseries


