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1. Organització 

 
RALLYCRACKS MOTORSPORT SERVICES S.L. amb el vistiplau de la Federació 

Catalana d’Automobilisme, en endavant FCA organitza la CHALLENGE 

RALLYCRACKS coincidint amb les proves del CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 

RAL-LIS 2021. 

2. Calendari  

 
La Challenge Rallycracks constarà de 4 proves: 
 

▪ 2 Maig Ral-li de Valls  

▪ 29 Maig Ral-li Empordà 

▪ 12 Setembre Ral-li La Llana 

▪ 27 Novembe Ral-li 2000 Virtages  

 

 

3. Requisits d’inscripció i participació 

 
▪ La participació queda oberta a tot tipus de vehicles, ja que la intenció de la 

CHALLENGE RALLYCRACKS és la de fomentar la participació.  

▪ Compra mínima de 4 pneumàtics de la marca HANKOOK a l’empresa 

RALLYCRACKS MOTORSPORT SERVICES S.L. 

La mida i compost son lliures. 

▪ La compra s’efectuarà a la nostra web www.rallycracks.com 

▪ Serà obligatori l’ús de pneumàtics de competició de la marca HANKOOK, amb 

el logotip de l’empresa RALLYCAR i el seu codi de barres visible. La utilització 

de qualsevol altre marca de pneumàtics o l’absència del logotip de RALLYCAR 

durant el desenvolupament de les proves, suposarà una infracció del reglament 

i tindrà com a conseqüència la seva sanció corresponent, la gravetat i 

conseqüències d’aquestes possibles sancions les decidirà el criteri de 

l’organització d’aquesta CHALLENGE. 

▪ Les inscripcions s’hauran d’enviar a info@rallycracks.com 

▪ Per fer possible aquesta CHALLENGE RALLYCRACKS hi han d’haver un 

mínim de 3 equips inscrits abans de la finalització del termini d’inscripció a la 

primera prova a disputar.  

▪ En cas de no arribar a aquest mínim de 3 equips inscrits, s’oferiran igualment 

ajudes als equips que hagin formalitzat la seva inscripció en els terminis 

previstos, sempre amb un criteri de proporcionalitat respecte el nombre d’inscrits. 

▪ En el cas d’arribar al mínim de 3 inscrits en el transcurs de la temporada, quedarà 

oficialment constituïda la CHALLENGE RALLYCRACKS 2021, i es podran oferir 

la totalitat de les ajudes en la següent prova a disputar. 

http://www.rallycracks.com/
mailto:info@rallycracks.com
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▪ Puntuen TOTES les proves i no hi ha resultats a descomptar, independentment 

de si queda oficialment constituïda la CHALLENGE o no. La classificació de la 

Challenge es confeccionarà coincidint amb les classificacions finals oficials de 

cada prova. 

4. Verificacions 
▪ RALLYCRACKS MOTORSPORT SERVICES S.L., com organitzador de la 

Challenge serà l’encarregat de verificar que s’utilitzin els pneumàtics designats 

per aquesta CHALLENGE en cada cursa, per això i amb l’acord dels Comissaris 

Esportius de la prova determinarà el lloc i la forma de verificar aquest punt. 

5. Tauler oficial d’avisos: 
A la pàgina web de l’Organitzador: 

www.rallycracks.com 

6. Inscripcions 
Les inscripcions es faran enviant un Mail a info@rallycracks.com 

S’hauran d’adjuntar les següents dades: 

▪ Nom i dades de contacte del pilot. 

▪ Nom i dades de contacte del copilot. 

▪ Dades del vehicle utilitzat. 

▪ Nom de l’equip (per fer-ne difusió en reportatges audiovisuals) 

 

7. Annex informatiu 

L’empresa RALLYCAR col·laborarà amb la CHALLENGE RALLYCRACKS oferint 

ajudes als equips participants. 

 

8. Ajudes 
 

Tenint en compte la classificació oficial de cada prova, l’empresa RALLYCAR oferirà les 

següents ajudes als equips participants a la CHALLENGE RALLYCRACKS: 

 

 De 3 a 10 participants 11 o més participants 

1er Classificat 150€* 500 € * 

2on Classificat 100 € * 400 € * 

3er Classificat 50 € * 300 € * 

4rt Classificat  200 €* 

5è Classificat  100 €* 

http://www.rallycracks.com/
mailto:info@rallycracks.com
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*Aquest import s’entregarà en vals de compra per comprar material de l’empresa 

Rallycar. 

 

Trofeus: 

Hi haurà trofeus als tres primers pilots i copilots classificats de cada prova puntuable, 

aquets trofeus seran oferts per Rallycracks Motorsport Services a cada organitzador i 

aquest els lliurarà durant l’entrega de premis. 

Un cop finalitzada la temporada i coincidint amb el lliurament de premis de la FCA, 

s’entregaran trofeus als 3 primers pilots i copilots classificats de la CHALLENGE 

RALLYCRACKS. Aquesta classificació es confeccionarà tenint en compte la 

classificació general final del Campionat de Catalunya de Ral·lis entre tots aquells 

equips que reuneixin les condicions per participar en aquesta Challenge.  

 

9. Entrega de les ajudes 
Després de cada prova, tot participant que tingui dret a rebre les ajudes gràcies a la 

seva classificació, tindrà d’enviar un Mail a info@rallycar.es sol·licitant el seu 

reembossament. 

 Per això haurà d’especificar al Mail: 

▪ Nom i Cognoms complets. 

▪ Nom del ral·li que es va classificar. 

▪ Data de la prova. 

▪ Copia de la Classificació General i posició que es va classificar. 

▪ Material que vol rebre per valor del posició de la classificació. 

L’organitzador es reserva el dret de no entregar cap d’aquestes ajudes si no es 

compleixen tots els requisits d’aquesta CHALLENGE RALLYCRACKS. 

10. Publicitat facultativa 
 

Els equips que formalitzin la seva inscripció es comprometen a col·locar 2 adhesius de 

petites dimensions de l’empresa RALLYCAR al para cops davanter dels seus vehicles, 

així com 2 adhesius de RALLYCRACKS MOTORPORT SERVICES/ CHALLENGE 

RALLYCRACKS en lloc visible, aquest tindrà unes dimensions aproximades de 15 cm 

d’alt per 40 cm de llarg. 

Es col·locaran tal i com mostra la imatge. 

 

mailto:info@rallycar.es
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En el moment de formalitzar la seva inscripció, els equips cedeixen voluntàriament a 

Rallycracks Motorsport Sercices S.L. els seus drets d’imatge, amb la finalitat de que 

puguin ser utilitzats en iniciatives de difusió que l’empresa consideri oportunes.  

En aquest sentit hi ha la intenció de promoure resums audiovisuals de totes les proves. 


