
XII Rali do Lacón 

 

BRIEFING ás 10.05h. 

No momento que remate o briefing, tanto pilotos como navegantes dirixiranse ao arco de pre 

saída EN ORDE dende o dorsal 1 ata o dorsal final. Darase a saída ao primeiro participante ás 

10.25h, saíndo do principio da rúa Rosalía de Castro, coincidindo co evento “feira do stock” na 

Plaza maior, eses 150m de peatonal percorreranse tanto pola mañan como pola tarde a 

velocidade reducida xa que estará aberto o tránsito de persoas. A hora de saída ao enlace 

darase de forma oficial no fin da rúa antes mencionada. 

CONTROIS: no caso de stop e/ou indicación do mesmo, haberá 300m sen controis para 

recuperar tempo. 

PENALIZACIÓNS: máximas por control de 30 puntos e 1000 puntos por tramo. 

INDICACIÓNS:  

- Ter en conta en todo o rali. Os puntos de referencia nas viñetas do rutómetro son 

TODOS na entrada dos cruces, non están indicados no rutómetro salvo en alguna 

viñeta na que o punto de referencia e o indicado na mesma. 

- Os enlaces son “corridos” non poñer a “0” ao rematar o tramo de regularidade. 

- Se non hai indicacións, seguir SEMPRE A PRINCIPAL. 

- Hai varios pasos por pobos estreitos, haberá persoal da organización e protección civil, 

adecuar a velocidade á situación. 

TRAMO 3: páxina 14, primeira viñeta, onde pon “igual que el 0.41” hai que cambiar por 

“igual que en 0.21” 

TRAMO 6: no road book correximos 1.14 por 1.10, e unha indicación de entrada a terra, 

hai baches na entrada. 

TRAMO 7: a saída do tramo e na sinal vertical de fin de prohibición, tal cual está na 

fotografía do road book. No km 8.53, facer stop. 

TRAMO 11: páxina 70, viñeta de punto kilométrico 3.34, correxir 0.43 por 0.45, é decir, 

“igual que en 0.45”. Paxina 73, km 8.31, facer stop. Páxina 77, no km 23.22 entramos a 

polígono, por tanto incorporamonos ao carril central, a medida está no stop. 

TRAMO 12: dende o km 18.58 pobo moi estreito, seguir principal ata saír do mesmo, 

haberá membros da organización.  

 

Nas acreditacións están impresos o teléfono da organización 


