
 
 

 
Comunicat  R1/2016 – Comissió de Ral·lis -  Barcelona, 7 d’abril 2016 
Aplicació Article 10.2.1 del Reglament Esportiu Camp. Catalunya Ral·lis. 
Noms de l’equip 
 

La Comissió de Ral·lis de la Federació Catalana d’Automobilisme, després d’haver-se disputat 

diferents proves del Campionat i Copes de Catalunya de Ral·lis, tant asfalt com terra, vol 

recordar de nou l’obligatorietat en el compliment de l’Article 10.2.1 del Reglament Esportiu 

per part del tots els participants, sense distinció pel Campionat, Copa o Trofeu pel que es 

puntuï. 

Aquest Article regula les mides i la col·locació dels noms del pilot i copilot en les finestres 

laterals posteriors del vehicle, en cas que s’esculli aquesta opció. Concretament l’article 

diu:....”les lletres seran blanques, d’un mínim de 6 cm d’altura i en caràcter Arial”.  

La Comissió vol puntualitzar una sèrie d’apartats que no estan clars en aquest Article com 

son: 

- Quan es parla de NOM es refereix a la primera lletra del nom, seguit del cognom, amb 

la primera lletra en majúscula i les següents en minúscula, tal com apareix en la 

llicència Federativa. (exemple: P. Pilot o C. Copilot). Qualsevol diminutiu, sobrenom, 

etc, que no aparegui en la llicència NO ESTÀ AUTORITZAT. 

- Quan es diu que l’altura ha de ser 6 cm mínim, es recomana no sobrepassar-la. El 

gruix del traça ha de ser d’un (1) cm. D’aquesta forma es garanteix que hi hagi prou 

espai en el vidre pel nom. El color de tota la lletra ha de ser blanc. 

- Els vehicles que compaginin participacions en Campionats de rang superior es podran 

acollir a la normativa d’aquest Campionat, prèvia comprovació per part de la FCA 

d’aquest fet. 

- El nom del pilot anirà sempre sobre el del copilot en els dos costats del vehicle. 

- Pel que fa referència a les banderes, sols recordar que fem esport, no política, sense 

altra limitació que la dels bons usos i costums, respectuosos i no ofensius. 

Recordar a tots els participants que l’incompliment d’aquest Article pot ser motiu d’una 

penalització, imposada pels Comissaris Esportius de la prova. 

Per a qualsevol altra informació, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça rallis@fca.cat . 
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