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Modificació Regl. Esportiu C.C. RSS i C.C.RS Ral·lis

APLICACIÓ IMMEDIATA
Es modifica el redactat de l’article 14 del Reglament Esportiu del Campionat de
Catalunya de Regularitat Súper Esport i Regularitat Esport en la modalitat de Ral·lis
(text nou així, text suprimit: aixi):
ARTICLE 14. PROVES PUNTUABLES i COEFICIENTS. CLASSIFICACIONS DEL CAMPIONAT. RAL·LIS.
14.1 Proves puntuables. Per la present temporada s’estableix en 9 (nou) el número de proves puntuables
pels Campionats de Catalunya de Regularitat Super Sport i Regularitat Sport. Aquestes proves seran les
indicades en el Calendari de la FCA.
Si no es poden celebrar un mínim de 3 proves puntuables, es declararan deserts els Campionats, Copes i
Trofeus descrits en l’article 1.2 del present Reglament.
14.2 Les classificacions finals del Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de Regularitat Super Sport i de
Regularitat Sport, en Ral·lis s’establirà entre els pilots i copilots que hagin pres la sortida, en un mínim de 3
proves, i es podrà descomptar el pitjor resultat (1-un) o no participació fins a 5 proves celebrades i 2 (dos) si es
celebren 6 o més proves. No seran resultats descomptables les desqualificacions, eliminacions o
exclusions de cursa pronunciades per conducta antiesportiva o per no conformitat amb el reglament
tècnic aplicable.
14.3 Atribució de punts.
14.3.1 Campionat / Copa de Catalunya de Regularitat Súper Sport i Regularitat Esport.
Després de cada prova puntuable, i d’acord amb el lloc obtingut a la classificació scratch de la mateixa
s’atribuiran uns punts als pilots i copilots d’acord al barem següent:
Pos.
Punts

1r
20

2n
15

3r
12

4t 5è 6è 7è 8è 9è 10è resta
10 8 6 5 4 3
2
1

Aquests punts es multiplicaran pel coeficient atorgat a la prova (veure Art. 14.4 del present Reglament) i
serviran per establir la Classificació final dels Campionats de Catalunya de Regularitat Súper Sport i
Regularitat Sport
14.3.2 Copa / Trofeu de Catalunya per a cada Grup Regularitat Súper Sport i Regularitat Esport.
Després de cada prova puntuable, i per a cadascun dels grups, s’atribuiran uns punts als pilots i copilots segons
la seva classificació dins de cada grup i d’acord amb el barem següent:
Pos.
Punts

1r 2n
20 15

3r
12

4t 5è 6è 7è 8è 9è 10è resta
10 8 6 5 4 3
2
1

Aquests punts no es multiplicaran per cap coeficient i serviran per establir la Classificació final de cada
una de les Copes / Trofeus de Catalunya pels Grups de Regularitat Súper Esport i Regularitat Esport.
14.3 Els punts obtinguts segons l’article 14.2 es multiplicaran pel coeficient atorgat a la prova en la que estigui
englobada la prova de Regularitat i serviran per establir la Classificació final dels Campionats de Catalunya de
Regularitat Súper Sport i Regularitat Sport. En el cas de les proves exclusives de Regularitat Sport, el coeficient
el marcarà la Comissió de Clàssics/Històrics, segons les característiques de la prova.
Els punts obtinguts segons l’article 14.2.1 no es multiplicaran per cap coeficient i servirà per establir la
Classificació final de cada una de les Copes/Trofeus de Catalunya pels Grups de Regularitat Súper Esport i
Regularitat Esport.
14.4 Coeficients. Cada prova tindrà un coeficient que vindrà determinat pels kilòmetres cronometrats
de cada una d’elles i seguint els següents criteris:

Coeficient 8: Proves amb un mínim de 120 km cronometrats i/o puntuable pels Campionats d’Espanya
o superior.
Coeficient 6: Proves d’entre 100 km i menys de 120 km cronometrats.
Coeficient 4: Proves d’entre 60 km i menys de 100 km
Les proves de menys de 60 kmts cronometrats no seran puntuables pels Campionats, Copies i Tofeus
de Catalunya de Regularitat Súper Esport i Regularitat Esport.
Aquests criteris poden ser revisats anualment per la Comissió de Clàssics.
14.5 Empats. Es regiran per l’article 18 de les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus de
Catalunya d’enguany.
14.6 Suspensions de les proves. Si un ral·li es suspèn per qualsevol causa abans de finalitzar, l’adjudicació de
punts es realitzarà de la següent forma:
a) si s’ha disputat un tram cronometrat (TC) i menys del 30% del quilometratge previst de TCs, s’adjudicarà el
25% dels punts establerts en aquest Reglament.
b) si s’ha disputat entre el 30% i el 50% del quilometratge previst de TCs, s’adjudicarà el 50% dels punts establerts
en aquest Reglament.
c) si s’ha disputat més del 50% del quilometratge previst de TCs, s’adjudicaran el 100% dels punts establerts en
aquest Reglament.
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