
 
 

Circular  R1/2018 – Comissió Off Road - Barcelona, 17 de maig de 2018 
Campionat de Catalunya de Trial 4x4. 

 
MODIFICACIONS REGLAMENT ESPORTIU 

2.1. La Federació Catalana d'Automobilisme, en endavant FCA, estableix per enguany els Campionats 
de Trial 4 x 4 següents:  
- Copa de Catalunya per a pilots de vehicles de sèrie/iniciació Classe 1. 
- Copa de Catalunya per a pilots de vehicles de sèrie/iniciació Classe 2. 
........... 

 
ARTICLE 5. VEHICLES ADMESOS  
5.1. En totes les proves puntuables seran admesos a participar els vehicles següents:  
Grup A: Vehicles matriculats i ITV amb quatre rodes motrius  
Classe 1: vehicles de sèrie segons fitxa del fabricant mantenint tots els elements d’origen. 
Classe 2: vehicles de sèrie amb preparació mínima segons reglament tècnic. 
....... 

 
29.1. D'acord amb la puntuació final, s'atorgaran els premis següents:  
Copa de Catalunya de pilots vehicles de sèrie/iniciació Classe 1 Trofeu 
Copa de Catalunya de pilots vehicles de sèrie/iniciació Classe 2 Trofeu  
 

MODIFICACIONS REGLAMENT TÈCNIC 

2.3 Arnés de seguretat. L’arnés de seguretat obligatòriament serà conforme amb l’article 253.6 de 
l’Annex J. És obligatori la instal·lació d’un arnés de sis punts d’ancoratge.  
.......... 
 
3.3 Queden prohibits els bloquejos de diferencial en els vehicles de sèrie-iniciació Classe 1. 
3.3.1 Queden permesos els bloquejos de diferencial en els vehicles de sèrie-iniciació Classe 2 
respectant les característiques de sèrie del vehicle i del dispositiu de bloqueig (funcionament, 
accionament,...). Qualsevol vehicle equipat de sèrie amb bloquejos serà automàticament assimilat a 
la classe 2. 
............ 
3.6 Vehicles sèrie-iniciació Classe 2. 
3.6.1 Seran considerats vehicles de sèrie-iniciació aquells vehicles que presentin lleus variacions 
respecte del model de sèrie així enteses pels comissaris tècnics. 
3.6.2 Queden permesos els bloquejos de diferencial per aquells vehicles que el portin d’origen no 
podent-se variar cap de les seves característiques. 
3.6.3 Rodes. Llantes i pneumàtics hauran de correspondre als homologats per aquell vehicle. 
3.6.4 Qualsevol vehicle que presenti unes modificacions majors de les autoritzades en aquest grup i 
classe, a criteri dels comissaris tècnics, serà canviat al grup i/o classe adient a proposta dels 
Comissaris Tècnics. 
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