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Moratòria Clàssics 20 / Aclariment Grup Legend 
 

APLICACIÓ IMMEDIATA 
 

Clàssics 20 

 
En el Reglament Tècnic del Grup H 2018 (Article 1.1) s’estableix en 25 anys 

l’antiguitat mínima dels vehicles per participar i puntuar en les competicions de 
Clàssics dins dels Campionats, Copes i Trofeus de la FCA 

Aquesta disposició modifica l’establert en el Reglament anterior (2017) que fixava 
l’antiguitat mínima per participar i puntuar en 20 anys. 

Així pues, a l’objecte de permetre l’adaptació al nou Reglament, pels vehicles amb 
una antiguitat de 20-25 anys i que en la temporada 2017 o anteriors haguessin 

participat en competicions de Regularitat Sport o Regularitat Súper-Sport, 
s’estableix una moratòria que finalitzarà el 31.12.18 per la que podran continuar 

participant i puntuant en els Campionats de Catalunya de Regularitat Sport o 
Regularitat Súper-Sport de la FCA dins el Grup Clàssics 20. 

 
D’aquesta forma queda modificat l’article 2.1.1 del Reglament Esportiu dels 

Campionats de Catalunya de Regularitat Sport i Súper Sport i l’Article 1 del 

Reglament Tècnic dels mateixos Campionats 
 

Grup Legend (Ral·lis Asfalt i Muntanya) 
 

El Grup Legend, definit en l’article 2.3 del Reglament Tècnic del Grup H de la FCA 
està autoritzat a participar en les proves que s’organitzin sota la jurisdicció de la 

FCA siguin puntuables o no sempre i quant els reglaments particulars de les proves 
així ho determinin.  

Aquests vehicles no puntuaran ni bloquejaran punts per cap Campionat, Copa i/o 
Trofeu. 

No optaran a la classificació general scratx de la prova on participin i tampoc hi 
apareixeran, però s’establirà una classificació única i exclusiva per ells. 

L’organitzador, sota el seu exclusiu criteri, podrà establir un trofeu pels vehicles 
d’aquests grups si ho creu convenient. 

 

Amb aquest redactat es modifica l’apartat de Grup Legend de l’Article 4 del 
Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis i l’Article 7.1.1 del 

Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya. 
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