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SUSPES 

 
C.E. GAS A FONS de Masquefa comunica:    
 
La competició esportiva denominada“AUTOCRÒS DE MASQUEFA ”,prova 
puntuable pel Campionat de Catalunya d’Autocròs, estava prevista en el 
Calendari i programada pel proper 21 de setembre de 2014 
       
Un cop exhaurit  el termini d'inscripció a aquesta competició tal i com consta en 
el Reglament Particular publicat a la web del club (24:00h del 14 de setembre 
de 2014), el Comitè Organitzador informa que s'ha rebut un número molt reduït 
de sol·licituds d'inscripció. 
 
Aquest fet, més enllà de les afectacions econòmiques sobre l'organització de 
l'activitat, comporta unes afectacions esportives, ja que un número de 
participants tan baix no fa possible un correcte desenvolupament competitiu, 
així com també comporta una deficient repercussió esportiva. 
 
Per aquest motiu, un cop comunicat a la FCA, CE Gas a Fons decideix ajornar la 
celebració d'aquesta competició, sense fixar, de moment, una nova data per la 
seva celebració. 
 
Lamentem els efectes que puguin derivar-se d'aquesta decisió, però l'únic 
objectiu desitjat és poder disputar la competició amb un normal 
desenvolupament esportiu, que pugui haver-hi un número d'equips digne i 
contribuir al benefici general del Campionat.  
 
El Gas a Fons seguirà lluitant per poder seguir organitzant curses, sempre i quan 
els pilots ho desitgin, i hem de tenir present que per poder seguir fent curses es 
necessiten dos factors, un i molt important que son els pilots i un altre i molt 
necessari que son els organitzadors, per això esperem que entengueu que el 
termini per poder prendre la decisió sigui amb una setmana d'antelació ja que 
les tasques que s'han de portar a terme per organitzar la cursa no es poden dur 
a terme amb tres dies d'antelació ja que en aquests moments no podem 
malbaratar recursos en les instal·lacions. 
 
Sobretot volem agrair l’esforç realitzat per pilots i persones que han intentat fer 
l’impossible per poder dur endavant aquesta competició, sense que al final 
s’hagi pogut assolir l’objectiu. 
 
 
Gràcies per l'atenció i comprensió, 
CE GAS A FONS DE MASQUEFA 


