Relació oficials permanents i oficials elegibles per actuar com 2n Comissari
Esportiu en proves del Campionat de Catalunya de Ral·lis i Muntanya (Art.
15.6 PP.CC / Art. 7.1 RECCR / Art. 9.2 RECCM )

Presidents Col·legi permanents (nomenament FCA)
Xavier Vizcarra Canudas
Martí Juanals Bofill
Josep Mª Bellot Pla
Xavier Naves Tornero (C.C. Muntanya)
2n Comissari Esportiu (nomenament Organitzador)
Elisabeth González Merchán
Joaquim Galindo Anguera
Pere Borbón Giménez
Josep Mª Carrió Fornells
Jaume Huguet Ribosa
Josep Maria Ferrer Ferrer
Jordi Barrabes Costa
David Domingo Martinez
Toni Castillón Espluga
Pere Saura Martínez
Jordi Guallar Lopez
Xavier Navarro Pont
Juan Rojas Godia
Enric Mir i Teixidor
Xavier Selva Puigpique
Jordi Masó Cardona
Josep Masdeu Rioja
Lluis Corominas Geli
Pau Cabré Guinovart
Jordi Parro Vidal
Eduard Gallego Longan
Gregorio Chorro Castaño
Ramon Pascual Cubells
Pablo Andres Perez
David Fuentes Lara
Ferran Moreno Benito
Jose M. Domínguez Villanueva
Rossend Mora Feu

Circuit de Barcelona Catalunya
Escuderia Tàrrega

Auto Sport Igualada
RACC
Escuderia Lleida
Escuderia Mollerussa
Escuderia Motor Terrassa
Escuderia Osona
Escuderia Lleida
Motor Club Sabadell
Escuderia Lleida
Escuderia 4 Rodes
Escuderia Baix Empordà
Escuderia Costa Daurada
RACC
Escuderia Baix Camp
Biela Club Manresa

Escuderia Osona
Escuderia Osona
Penya Cent Per Hora

Aquesta llista s’ha confeccionat en base a l’assistència a les Jornades COA de la FCA 2020 i les propostes
rebudes de les entitats organitzadores.

Relació oficials habilitats per ser els responsables de les sortides i arribades
en proves del Campionat de Catalunya de Ral·lis (Art. 14.1.2 PP.CC) i
utilitzar el sistema cronometratge On-Line.

OFICIAL
David Bou Grandia
Toni Castillón Espluga
Miquel Corderroura Roviro
José M. Domínguez Villanueva
Francisco J. Fernandez Fores
Ignacio Fernández Gordon
Anna Ferrer Pons
Xavier Garcia Jarreta
Roger Grandia Borras
Joel Gui Felip
Josep Guillamon Carnicero
Joan Bta. Guiu Vidal
Josep María Iglesias Barba
Martí Juanals Bofill
Daniel Martí Rodríguez
Jordi Masó Cardona
Enric Mir Teixidor
Ferran Moreno Benito
Carles Mosquera Pamies
Ramon Orpinell Iglesias
Antonio Palau Balcells
Juan Rojas Godia
Lluís Roselló Brustenga
Salvador Sanchez Marti
Xavier Selva Puigpique
Rosa Maria Todó Porqueras
Ramon Torrentgeneros Prat
Francesc Valls Esteller

CLUB / ESCUDERIA (indicat per l’oficial)
Escuderia Mollerussa
Escuderia Osona
Escuderia Osona
Escuderia Baix Camp
Tarragona Racing Auto Motor Sport C.E
Auto Esport Igualada
Tarragona Racing Auto Motor Sport C.E
Clàssic Motor Club del Bages
Escuderia Mollerussa
Escuderia Osona
Escuderia Mollerussa
Escuderia Motor Terrassa
Escuderia Baix Empordà
Escuderia 4 rodes
Escuderia Osona
Escuderia Costa Daurada
Tarragona Racing Auto Motor Sport C.E
Escuderia Mollerussa
Escuderia Lleida
Tarragona Racing Auto Motor Sport C.E
Tarragona Racing Auto Motor Sport C.E
Escuderia Lleida
Escuderia Costa Daurada
Escuderia Lleida
Escuderia Costa Daurada

Aquesta llista s’ha confeccionat en base a l’assistència a la Jornada de formació del nous sistema de
cronometratge i procés de dades On Line.
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PER QUÈ ES CREEN LES LLISTES DE
COMISSARIS ESPORTIUS (CD) i COM
S’HA FET?
El COA (Col·legi d’Oficials d’Automobilisme) de la FCA treballa durant l’any per
donar-vos la millor formació a vosaltres com Oficials. Una de les tasques que es
duen a terme, és analitzar els fets més rellevants que han succeït en les diferents
proves i si les decisions que s’han pres arrel dels fets són les més encertades o les
que més s’ajusten als reglaments que estan publicats, i si per una mateixa situació
o semblant no s’ha pres la mateixa decisió.
De l’anàlisi de la temporada passada de les diferents especialitats es va extreure
que en els Ral·lis d’Asfalt, de Terra i les proves de Muntanya dels Campionats de
Catalunya s’havia d’incorporar la figura d’un president de Comissaris Esportius
permanent a l’igual que ja s’estava fent a totes les altres disciplines de la Federació
(Autocròs, Resistència Off-Road, Trial 4x4, Velocitat en Circuits, Kàrting) i com es
fa des de fa molt temps en Campionats de rang superior com els Campionats
d’Espanya o proves internacionals, on la RFEDA o la FIA nomenen un o diversos
presidents dels Col·legis depenent de cada especialitat. Podem trobar en el kàrting
que hi ha un President diferent per cada categoria que competeix o en l’Autocròs on
un president porta les categories de Turismes i un altre porta les categories de
Monoplaces, però sempre amb el mateix criteri a l’hora de prendre decisions per
fets semblants.
Pel que fa als altres dos membres del Col·legi (recordem que un col·legi són tres
membres amb veu i vot i que sempre es recomana la inclusió d’oients per què es
vagin formant), sempre són a elecció del Club o Entitat organitzadora de la prova.
Ja fa temps, que la FIA i la RFEDA posen una sèrie de condicionants a un d’aquests
dos membres (normalment al segon), que han de ser nomenats pel Club
Organitzador, com poden ser l’assistència a jornades de reciclatge que organitzen
les diferents federacions.
La FCA ha cregut convenient que la confecció d’aquesta llista de segons membres
del Col·legi es faci amb dues premisses: la primera, haver assistit a les Jornades
que es van celebrar a principis d’any (convenientment anunciades i comunicades
sobre tot als clubs organitzadors) i la segona, demanar a cada organitzador, tant de
proves de ral·lis com de muntanya, que facilités el nom d’un Oficial a la seva elecció
per ser inclòs dins aquesta llista, sense cap altra condició que no sigui el tenir la
llicència corresponent. Seguint aquestes dues premisses, la Federació i Clubs
Organitzadors han concretat aquesta llista.
El tercer membre del Col·legi segueix sent nomenat per l’Organitzador sense cap
altra condició que tenir la llicència corresponent per poder exercir com Comissari
Esportiu.
Aquesta normativa va ser aprovada en l’Assemblea de la FCA.
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NO ESTIC A LA LLISTA, PUC
CONTINUAR ACTUANT COM
COMISSARI ESPORTIU?
SI. Com ja hem explicat, la llista només és per escollir al segon membre del
Col·legi, el tercer no ha d’estar dins la mateixa.
Recordar que aquesta llista sols s’aplica a les especialitats de Ral·lis i
Muntanya. A les altres especialitats, la FCA sols nomena al President del Col·legi.
Són els organitzadors els qui escullen el segon membre (de la llista), el tercer, i
el/els oient/s, si fos el cas, del Col·legi de Comissaris Esportius.

PER QUÈ ES CREA LA LLISTA DE
CRONOMETRADORS I COM S’HA FET?
De la mateixa manera que s’han analitzat els diferents fets de les proves que
estaven relacionats en aplicacions dels reglaments, també s’han analitzat els
problemes que han sorgit degut al cronometratge dels trams cronometrats.
La necessitat d’avançar un pas més en la immediatesa i la fiabilitat de les dades
que s’envien des dels trams a la base de la prova per ser processades i poder
confeccionar unes classificacions sense errades han fet que, juntament amb
l’empresa adjudicatària del servei de procés de dades de les proves, s’hagi creat un
sistema automatitzat per tenir els resultats amb una major immediatesa i
minimitzar els possibles errors aritmètics en el que es pot incórrer, però com en tot
es necessita de la participació física d’una persona.
En la convocatòria que es va fer per les Jornades d’Oficials es va comunicar que es
faria un curs de formació específic per utilitzar aquest sistema i fer un repàs a
problemes sorgits durant la temporada anterior degut a la utilització dels aparells
de cronometratge, unes vegades provocats per desconeixement i altres per
problemes del mateix aparell que es podrien corregir al moment per l’Oficial del lloc
si està familiaritzat amb ells.
Tota la informació relativa a aquest curs de formació va ser comunicada a través
dels canals habituals de comunicació de la Federació i especialment a tots els clubs
organitzadors per què enviessin COM A MÍNIM UN Oficial de cada lloc on va situat
aquest nou sistema (sortides i arribades de cada tram cronometrat) per què en fos
coneixedor del mateix.
La llista s’ha confeccionat en base als assistents a aquesta jornada de formació.
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NO ESTIC A LA LLISTA, PUC
CONTINUAR ACTUANT COM
CRONOMETRADOR O COL·LABORANT
EN ELS DIFERENTS LLOCS DE
CRONOMETRATGE i CONTROL D’UN
RAL·LI?
SI. com cronometrador o com col·laborador en controls horaris, reagrupaments,
controls stop, pòdiums, sortides o arribades podreu continuar actuant com fins ara
amb l’única necessitat de tenir la llicència corresponent. Tornem a recordar que és
l’Organitzador qui nomena a tots els Oficials que han d’actuar en cada lloc.
La llista només s’aplica als Oficials que han de fer funcionar els aparells que
integren el nou sistema de cronometratge (un a sortides i un a arribades de cada
tram).
Aquesta llista de cronometradors només afecta a les proves de Ral·lis de Terra i
Ral·lis d’Asfalt que estan sota la jurisdicció exclusiva de la FCA.

SEMPRE SERAN LES MATEIXES
LLISTES?
NO. Les llistes s’aniran actualitzant amb la periodicitat convenient, generalment
després de les jornades de formació i/o reciclatge que es vagin organitzant i
convocant, seguint sempre els procediments establerts al tal efecte.
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ALTRES NORMATIVES AL RESPECTE
https://www.rfeda.es/documents/20185/1069440/CERA+2020+Reglamento+Depor
tivo (veure pàg. 9, Art. 12.1)
https://www.rfeda.es/documents/20185/1069907/CERT+2020+Anexo+8+Normas
+para+organizadores.pdf/ (veure Art. 1)
https://www.rfeda.es/documents/20185/1070988/CEM+2020+Anexo+5+Normas+
a+cumplir.pdf/ (veure Art. 1)
https://www.rfeda.es/documents/20185/1071295/CEAX+2020+Reglamento+Depor
tivo.pdf/ (veure pàg. 6, Art. 8.15)
https://www.fia.com/sites/default/files/2019_wrc_sporting_regulations_12122018_
5.pdf (veure pàg. 12, Art. 3)
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