
CHALLENGE RALLYCRACKS DE RAL·LIS DE TERRA 

REGLAMENT ESPORTIU I TÈCNIC 

 

Article 1. ORGANITZACIÓ I DEFINICIÓ 

1.1 RALLYCRACKS, amb el vistiplau de la Federació Catalana d’Automobilisme (en endavant F.C.A. ), i amb el 
suport dels seus col·laboradors, organitza la I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de terra 2019 que és 
disputarà en l’àmbit i amb la reglamentació esportiva dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de Ral·lis. 
1.2 La I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de Terra està oberta a turismes de propulsió, que compleixin 
amb l’article 4 del present reglament sense tenir obligacions de subministradors únics, així com tampoc tindran 
premis en metàl·lic. 
1.3 El nom de I CHALLENGE RALLYCRACKS serà recollit en els documents editats en cada prova puntuable 
per la mateixa. 
1.4 RALLYCRACKS es reserva el dret d’aplicar unes sancions especifiques que seran independents i 
addicionals a les que s’apliquin per part de la F.C:A. i/o els Comissaris Esportius indiqui el C.E.I., en el 
Reglament Particular de cada prova i en tots els reglaments aplicables dels Campionats, Copes i Trofeus de 
Catalunya de Ral·lis. 
1.5 Pel fet de realitzar la inscripció a aquesta competició, el competidor, pilot/participant, copilot i tots els 
membres de l’equip, es sotmeten sense excusa al present Reglament i a tota la normativa aplicable, així com 
afirmen el seu coneixement tant per ells mateixos com per tots els membres del seu equip. El competidor, 
pilot/participant, copilot i tots els membres de l’equip que realitzen la inscripció en proves regulades per el 
present Reglament, declaren participar en les proves regulades  per el present Reglament sota la seva pròpia 
responsabilitat, assumint tots els danys i perjudicis que puguin sofrir o puguin ocasionar com a conseqüència 
de la participació en aquesta competició esportiva de risc. No faran responsables ni als organitzadors, ni als 
oficials/voluntaris, ni a les federacions ni a Rallycracks de qualsevol accident, lesió, d’any, i/o perjudici 
ocorregut com a conseqüència de la participació en la prova, així com els exclouen de tota responsabilitat, així 
com renuncien a formular cap reclamació contra els mateixos. 
 
Article 2. ORDRE DE PRELACIÓ 
 
2.1 Per la interpretació del present reglament seran d’aplicació, el següent ordre de prelació: 
a) Les Prescripcions comunes als  Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya per enguany. 
b) El Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis d’enguany. 
c) El Reglament Particular de la prova. 
d) El present Reglament Esportiu i Tècnic d’aquesta I CHALLENGE RALLYCRACKS. 
Qualsevol possible contradicció entre algun d’aquets documents , es resoldrà aplicant el de més alta jerarquia. 
El CEI serà d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals de procediment, apel·lacions i 
reclamacions. 
 
Article 3. ASPIRANTS 
 
3.1 Podran participar a la  I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de Terra aquells equips formats per un 
pilot i un copilot, inscrits per un competidor amb llicència expedida o autoritzada per la F.C.A.  
3.2 Tots els competidors i conductors, que siguin admesos, es comprometen a respectar els reglaments 
aplicables per aquesta I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de terra. 
 
Article 4 VEHICLES ADMESOS 
 
4.1 La I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de Terra està reservada a turismes de propulsió de totes les 
marques, sempre que compleixin amb les limitacions tècniques esmentades a l’apartat 4.2 del present 
reglament. 
4.2 Les limitacions tècniques per la I CHALLENGE RALLYCRACKS son les següents: 
a) Els turismes amb motor atmosfèric no podran superar els 3.200 c.c. de cilindrada. 
b) Els turismes amb motor turbo-alimentat no podran superar els 2.500 c.c. de cilindrada. 
c) No es permet soldar el diferencial. 
d) Aquets vehicles han d’estar conformes al reglament tècnic de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra, 
annexos inclosos. 
 
4.3 Els vehicles hauran de presentar un bon aspecte, tant en la seva carrosseria com en pintura, per poder 
prendre la sortida en cada cursa. 
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Article 5. INSCRIPCIONS 
 
5.1 Les inscripcions a la I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de Terra s’hauran de dirigir a: 
franc206levolant@hotmail.com 
5.2 A les inscripcions hi haurà de figurar: 
Nom i cognoms de pilot i copilot 
Adreça postal 
Telèfons de contacte 
Adreces de correu electrònic 
Dades del vehicle segons fitxa d’homologació de la F.C.A. 
5.3 Els drets d’inscripció a la I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de Terra es fixen en 120€, que es 
destinaran a la compra de trofeus i polos de la CHALLENGE RALLYCRACKS per pilot i copilot. 
5.4 Si a data per concretar no hi ha 5 o més equips inscrits la I CHALLENGE RALLYCRACKS no és disputarà. 
5.5 Els equips inscrits a la I CHALLENGE RALLYCRACKS NO estan obligats a posar els adhesius de les 
possibles empreses col·laboradores als vehicles de competició. 
 
Article 6. PROVES PUNTUABLES 
 
6.1 El nombre de proves programades per la I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de Terra serà de quatre 
Ral·lis.  
6.2 El calendari oficial de la I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de Terra serà segons el publicat en el 
calendari oficial de la F.C.A. 
6.3 RALLYCRACKS, juntament amb la F.C.A. i per causes de força major així enteses, es reserva el dret de 
modificar les dates i llocs de celebració d’una o diverses proves de les indicades en l’apartat 6.2 del present 
article. 
 
Article 7. VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 
 
7.1 Les verificacions administratives i tècniques es realitzaran en els horaris i llocs indicats en el Reglament 
Particular de cada prova, conforme amb l’indicat en l’article 18 del Reglament Esportiu del Campionat de 
Catalunya de Ral·lis de l’any en curs. 
7.2 Les verificacions tècniques itinerants i/o d’ofici dels vehicles, si hi fossin, es realitzaran en el mateix 
recorregut o on estimin els Comissaris Esportius de la prova. Aquestes verificacions seran efectuades pels 
Comissaris Tècnics designats per l’organitzador i aprovats per la F.C.A. 
7.3 Els Comissaris Esportius determinaran en quin moment es podran portar a terme les verificacions tècniques 
d’ofici així com el nombre de vehicles punts i elements tècnics que es considerin oportuns per verificar. 
 
Article 8. ATRIBUCIÓ DE PUNTS PER PROVA 
 
8.1 S’establiran classificacions independents per pilots i copilots. 
8.2 A cada prova s’establirà una puntuació sobre la classificació general de la CHALLENGE RALLYCRACKS 
de Ral·lis de Terra de la següent forma: 
 
1er 30 punts 6è 17 
2on 26  7è      15 
3er 23  8è 13 
4art 21  9è 12 
5è 19  10è 11 
 
8.3 L’equip que aconsegueixi el millor temps a cada tram rebrà 1 punt extra, amb excepció del darrer tram 
cronometrat que en seran 3. En cas d’anul·lació o neutralització de l’últim tram els 3 punts seran per qui 
aconsegueixi el millor temps en el penúltim tram i així successivament. 
 
Article 9. CLASSIFICACIÓ FINAL, RESULTATS A RETENIR, PREMIS 
 
9.1 Seran proclamats guanyadors de la I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de terra el pilot i copilot que 
hagin aconseguit més punts segons l’article 8.2, tenint en compte que per aquesta suma es retindran TOTS els 
resultats de les proves celebrades. 
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9.2 A efectes de la classificació final serà obligatori retenir els resultats de les proves en les quals un pilot hagi 
estat exclòs per qualsevol motiu d'índole tècnica o esportiva, una vegada esgotades totes les vies 
d'apel·lacions i recursos.  
9.3 Així mateix es tindran en compte com a resultats a retenir, els derivats de la NO participació d'algun pilot en 
alguna de les proves fruit del compliment de sancions o similars. 
9.4 En cada prova i segons la classificació Oficial es lliuraran trofeus als tres primers classificats, pilot i copilot 
9.5 Els premis finals pels guanyadors de la I CHALLENGE RALLYCRACKS de Ral·lis de terra seran: 
 
- Trofeu als tres primers classificats 

 
Article 10. APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT 
 
Els casos no previstos en el present Reglament i els dubtes que poguessin derivar-se de la seva interpretació, 
seran resolts per RALLYCRACKS i la FCA. 
 


