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COMENTARIS A L’ART. 14 DEL REGLAMENT ESPORTIU DEL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE REGULARITAT SPORT I REGULARITAT SÚPER SPORT EN LA 
MODALITAT DE RAL·LIS 
 
 
✓ COEFICIENTS, PROVES PUNTUABLES CAMPIONAT CATALUNYA REGULARITAT 

SPORT i REGULARITAT SUPER SPORT 2021 
 
Al confeccionar el Calendari anual de proves puntuables del Campionat de Catalunya de 
Regularitat Sport i Regularitat Super Sport, s’atribuirà a cada prova un coeficient que 
incrementarà la puntuació de dita prova en el còmput final del Campionat.  
 
El criteri principal per determinar el coeficient serà la dimensió del ral·li entesa com els kilòmetres 
totals de trams cronometrats que tindrà la prova. 
 
Amb independència de l’anterior, qualsevol prova puntuable pel Campionat d’Espanya o superior 
tindrà el màxim coeficient. 
 
Els ral·lis amb menys de 60km de trams cronometrats no tindran coeficient ni seran puntuables 
pel Campionat. 
 
Aquests coeficients seran d’aplicació exclusiva en les proves puntuables dels Campionats de 
Catalunya de Regularitat Sport (RS) i Regularitat Súper Sport (RSS), independentment del 
coeficient que tingui la prova en la seva vessant de velocitat, que pot ser el mateix o no. 
 

Aquests criteris podran ser revisats anualment i en cas de variació s’actualitzaran en el 
Reglament corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COEFICIENTS CRITERIS OBSERVACIONS 

8 Més de 120 km i/o Campionat d’España o superior  

6 De 100 km a 120 Km cronometrats  

4 De   60 km a 100 km cronometrats  

- Menys de 60 km No puntuen pels 
Campionats de 
Catalunya de RSS i RS 
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✓ CALENDARI DE PROVES DE CLÀSSICS 2021 
 
El Calendari de Proves per aquesta temporada queda format amb nou proves puntuables i set 
no puntuables, que són les següents: 
 

PROVES PUNTUABLES COEFICIENT DATA* 

VIII Ral·li Lloret de Mar 8 05/02/21 

5è Ral·li Catalunya Històric 8 10/04/21 

Ral·li Ciutat de Valls 4 01/05/21 

34è Ral·li Empordà 4 29/05/21 

XV Volta Osona Clàssic 4 28/08/21 

XXII Ral·li La LLana 4 18/09/21 

Ral.li Costa Daurada Legend 8 30/10/21 

69 Ral·li Costa Brava (FIA) 8 20/11/21 

60è Ral·li 2000 Viratges 8 27/11/21 

   

ALTRES PROVES   

Ral·li Sprint  Calafat No puntua 18/04/21 

52è Ral·li Osona No puntua 03/07/21 

V Ral·li Sprint La Cerdanya No puntua 10/07/21 

XII Ral·li La Pineda Platja No puntua 02/10/21 

2n Ral·li Sprint RACC Circuit No puntua 11/12/21 

Ral·li Sprint St. Julià No puntua ajornat 

* La FCA, juntament amb els Organitzadors es reserven el dret de poder modificar les dates 
indicades per forces de causa major. Qualsevol canvi de data serà anunciat en els canals oficials 
de comunicació de la FCA i quedarà reflectit en el calendari de proves de la Federació. 
 
No obstant això, i degut a les excepcionals circumstàncies en les que encara ens trobem aquest 
any degut a la pandèmia del COVID-19, no hi ha una certesa de que es puguin materialitzar en 
tot o en part les proves que consten en el calendari. D’aquesta forma, i amb l’objectiu de regular 
les possibles alternatives que es puguin donar s’estableix, preventivament, la forma en la que es 
resoldran els Campionats de Catalunya de Regularitat Sport i Regularitat Super Sport, en funció 
de les possibles alternatives que es puguin donar, tal com s’explicita en el següent quadre: 
 

ALTERNATIVES ➔ A B C D E F G H I 

NÚMERO DE PROVES 
POSSIBLES SEGONS EL 

CALENDARI  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2  

3 3 3 3 3 3 3   

4 4 4 4 4 4    

5 5 5 5 5     

6 6 6 6      

7 7 7       

8 8        

9         

          

Núm. de Proves a descartar 2 2 2 2 1 1 0 0 0 

PROVES PUNTUABLES 7 6 5 4 4 3 3 0 0 
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Com a norma general, en cada una de les alternatives es podrà descartar alguna prova, ja sigui 
per la no participació o por descart dels pitjors resultats dels obtinguts en les proves en les que 
s’hagi participat. 
 
En aquest sentit no seran resultats descomptables les desqualificacions, eliminacions o 
exclusions de cursa pronunciades per conducta anti-esportiva o per no conformitat amb el 
reglament tècnic aplicable ni les no participacions degudes al compliment de sancions imposades 
per les diferents Federacions una vegada exhaurides totes les vies d’apel·lació previstes en els 
corresponents reglaments. 
 
En el supòsit de que no s’hagin pogut celebrar un mínim de tres proves, els Campionats, Copes 
i Trofeus de Catalunya de Regularitat Sport i Regularitat Super Sport serien declarats DESERTS. 
 
Així doncs, en cada una de les alternatives es computarà un número de PROVES 
PUNTUABLES, tal como es reflecteix en el quadre anterior, que seran les que donaran lloc a la 
classificació final del Campionat. 
 
A manera d’exemple i per la correcta interpretació de la norma es considerarà el següent: 
 
1) Alternativa A: es completa el calendari i es realitzen les 9 proves previstes. En tal supòsit es 

descartaran 2 proves i es computaran 7. 
a) participant que hagi pres la sortida en les 9 proves podrà descartar 2 i computar 7. 
b) participant que hagi pres la sortida en 8 proves podrà descartar 1 i computar les 7 restants. 
c) participant que hagi pres la sortida en 7 o menys proves, les computarà totes. 

2) Alternativa D: es realitzen 6 proves. En tal supòsit es descartaran 2 proves i es computaran 
4. 
a) participant que hagi pres la sortida en les 6 proves podrà descartar 2 i computar 4. 
b) participant que hagi pres la sortida en 5 proves podrà descartar 1 i computar les 4 restants. 
c) participant que hagi pres la sortida en 4 proves o menys es computaran totes. 

3) Alternativa F: es realitzen 4 proves. En tal supòsit es descartarà 1 i es computaran 3. 
a) participant que hagi pres la sortida en les 4 proves podrà descartar 1 i computar 3. 
b) participant que hagi pres la sortida en 3 proves o menys, es computaran totes. 

4) Alternativa G: es realitzen 3 proves. En tal supòsit no hi ha descarts i es computaran les 3. 
a) participant que hagi pres la sortida en les 3 proves o menys les computarà totes. 

5) Alternatives H, I: es realitzen menys de 3 proves. En tal supòsit no es computarà cap prova. 
 
En qualsevol cas, el mínim de resultats a retenir ha de ser de 3. 
 
✓ CLASSIFICACIONS DEL CAMPIONAT, COPES I TROFEUS DE CATALUNYA 

 
Les classificacions finals dels Campionats de Catalunya de Regularitat Sport (RS) i Regularitat 
Súper Sport (RSS) s’establiran entre els pilots i copilots que hagin pres la sortida en un mínim de 
3 de les proves puntuables que es determinaran en el calendari de l’any en curs.  
 
Després de cada prova puntuable s’atribuiran uns punts als pilots i copilots, segons la seva 
classificació scratch i d’acord amb el següent barem: 
 

POSICIÓ 1r 2n 3r 4t 5è 6è 7è 8è 9è 10è Res. 

PUNTS 20 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
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Els punts obtinguts segons aquest procediment es multiplicaran pel coeficient atorgat a la prova 
disputada. Aquesta puntuació servirà per establir les classificacions finals dels Campionats de 
Catalunya de Regularitat Sport (RS) i Regularitat Súper Sport (RSS). 
 
Per establir la classificació de les Copes i Trofeus de Catalunya per cada un dels Grups de 
Regularitat Súper Esport i Regularitat Esport es realitzarà utilitzant únicament la mateixa taula de 
punts sense multiplicar en cap cas els coeficients de les proves.  
 
 
✓ ALTRES SUPÒSITS 

 
Empats: 
Es regiran per l’Article 18 de les Prescripcions Comunes a los Campionats, Copes i Trofeus de 
Catalunya de cada any. 
 
Suspensions de 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. 


