CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT 2021, REGLAMENT ESPORTIU
ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ.
Pirelli, amb l’aprovació de la FCA, organitza la CHALLENGE
PIRELLI Ral·liCAT 2021 que es disputarà en l’àmbit i amb la
reglamentació esportiva de la Campioant de Catalunya de Ral·lis
d’Asfalt.
ARTICLE 2. AUTORITAT ESPORTIVA.
2.1. Els Reglaments aplicables per ordre de prelació seran els
següents:
a) Les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de
Catalunya.
b) El Reglament Esportiu i Tècnic del Campionat de Catalunya de
Ral·lis.
c) El Reglament Particular de cada prova.
d) El present Reglament de la CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT
2021.
Qualsevol possible contradicció entre algun d’aquests documents, es
resoldrà aplicant el de més alta jerarquia.
2.2. El CDI serà d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes
generals, de procediment, reclamacions i apel·lacions.
2.3. El Comitè Organitzador pot, entre altres coses, emetre
complements que formaran part del present reglament, modificar-lo,
interpretar-lo i també resoldre els casos no previstos.
2.4. Seguiment. PIRELLI i/o RVR, es reserva la facultat de notificar
al Comitè Organitzador de cada prova la designació d’una persona
que estarà degudament acreditada i identificada per fer el control de
la publicitat i de tot el què fa al bon desenvolupament i la imatge de
la CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT 2021, incloent el control de
pneumàtics. En cas d’absència d’aquesta persona, la seva tasca
recaurà sobre el delegat tècnic de la FCA present a la prova.
ARTICLE 3. INSCRIPCIONS i CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
3.1. Les inscripcions al Trofeu s’hauran de dirigir a:
RVR: comercial@racingservices.es
3.2. A les inscripcions hi haurà de figurar:
- Nom i cognoms de pilot i copilot
- Adreça postal
- Telèfon de contacte
- Adreça de correu electrònic
- Dades del vehicle: Model, grup i classe
3.3. Cada participant inscrit haurà de complir les següents
condicions:
- Tots els pilots que hauran d’estar en possessió d’una llicència
tramitada per la FCA o que compleixi amb l’Article 2 de les PP. CC.
de la FCA per enguany.
- Els participants hauran d’utilitzar única i exclusivament
pneumàtics marca PIRELLI models RK, RKW, i N3, així com fer
una compra mínima de 4 pneumàtics a RVR, proveïdor oficial en
exclusiva.
- Tots els vehicles hauran de portar OBLIGATÒRIAMENT:
- 1 para-sol de PIRELLI
- 4 adhesius de PIRELLI en els dos angles superiors del
para-xocs davanter i posteriors. En cap moment aquests
adhesius hauran d’estar col·locats a la part lateral dels
para-xocs, sempre hauran de ser visibles des del davant o
darrere del vehicle.
- Sota cap concepte estarà permès retallar la publicitat ni tapar-la
parcialment. L’incompliment comportarà la pèrdua dels punts i
premis de la prova de referència. La reiteració d’aquesta infracció
implicarà la desqualificació a tots els efectes.
- Hauran de fer constar en les sol·licituds d’inscripció de les proves
puntuables pel Trofeu (previ acord amb els Organitzadors) la seva
participació en el mateix.
- La CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT 2021, està reservada
exclusivament a vehicles dues rodes motrius (tracció anterior o
posterior).
3.4 El preu de cada pneumàtic per als pilots inscrits a la
CHALLENGE CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT 2021 són els
següents:
Mida
Model
Preu (*)
175/60-14
RK5, RK7, RKW7
218.00
195/50-15
RK5, RK7, RKW7
245.00
RK/RA5, RK7A/RA7,
195/50-16
266.00
RKW7/RA7+
195/50-16
RW
275.00
195/50-16
RWB
285.00
205/45-17
RK5, RK7A, RKW7A
308.00
205/45-17
RW1
323.00
215/45-17
RK5, RK7A, RKW7
320.00
* Aquests preus NO inclouen IVA (21%) ni Ecotasa (1,50 eur/ud)
que seran d’aplicació.

3.5. PIRELLI i RVR es reserven el dret de refusar qualsevol
inscripció al Trofeu, sense ser necessària cap justificació.
ARTICLE 4. PREMIS. DOTACIÓ DE PNEUMÀTICS.
4.1. En cada prova puntuable s’atorgaran uns premis segons la
següent taula:
- 1er classificat: 1 val de descompte per valor de 2 pneumàtics a
aplicar en compres posteriors.
- 2on classificat: 1 val de descompte per valor de 1 i 1/2 pneumàtics
a aplicar en compres posteriors.
- 3er classificat: 1 val de descompte per valor de 1 pneumàtic a
aplicar en compres posteriors.
- 1er Sorteig a confirmar en cada prova de 1 val de descompte per
valor de 1 pneumàtic entre tots els participants classificats en la
prova a partir del 4rt lloc.
- 2on Sorteig a confirmar en cada prova de 1 val de descompte per
valor de 1/2 pneumàtic entre tots els participants classificats en la
prova a partir del 4rt lloc i que no hagin estat premiats en el 1er
Sorteig.
En el cas que el nombre de participants sigui inferior a 6 per prova,
els premis en aquestes proves es reduiran a la meitat de l’exposat
anteriorment i si es inferior a 3 no s’atorgaran premis. PIRELLI es
reserva el dret d’incrementar els premis segons el seu criteri. Els
premis caduquen el 28/02/2022.
Els patrocinadors que s’incorporin a la CHALLENGE PIRELLI
Ral·liCAT 2021 es reserven el dret de donar addicionalment els
premis o primes que consideren oportuns.
ARTICLE 5. CLASSIFICACIONS
5.1. A cada cursa s’atorgaran uns punts a cada equip inscrit a la
CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT 2021 segons la classificació oficial
de la Challenge Pirelli en la prova. La suma de punts obtinguts per la
Classificació, al final de la temporada, donarà un guanyador final.
5.2 PUNTUACIONS.
SCRATX CHALLENGE

1r

2n.

3r

4t.

5è.

6è.

7è.

8è.
10

Punts

30

25

20

18

16

14

12

SCRATX CHALLENGE

9è.

10è.

11è.

12è.

13è.

14è.

15è.

8

6

5

4

3

2

1

Punts

ARTICLE 6. CALENDARI
Les proves puntuables per la CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT 2021
són les següents de la Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt,
degudament aprovades per la FCA:
29 de maig 2021
03 de juliol 2021
18 de setembre 2021
27 de Novembre 2021

Ral·li Empordà
Ral·li Osona
Ral·li de La Llana
Ral·li 2000 Viratges

PIRELLI i RVR junt amb la FCA, es reserven el dret de modificar el
present Reglament per aspectes esportius o tècnics, o el calendari
de proves puntuables, en funció de l’evolució del mateix.

CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT 2021, REGLAMENT ESPORTIU
( cal omplir totes les dades i l’Organitzador acceptarà la inscripció, una vegada les dades estiguin totes i verificades pel mateix)
DADES PARTICIPANT
Nom
1er. cognom
2on. cognom
Adreça
Codi Postal
Població
Telèfon fix
Mòbil
@ - e-mail – a/e
DNI / NIF
Llicència 2021

DADES VEHICLE
Marca, model, grup, classe
Mida dels pneumàtics

CONCURSANT

PILOT

COPILOT

CHALLENGE PIRELLI Ral·liCAT 2021

L’Organitzador acordarà el lliurament de premis acreditats després de la finalització de cada ral.li i amb els resultats definitius publicats.

Amb la signatura d’aquest document, l’inscrit a la PIRELLI RAL:LICAT 2021 accepta el Reglament publicat per la Federació Catalana
d’Automobilisme i l’accepta sense cap reserva per a si mateix

Signatura
Nom:
Data:

Per a finalitzar la inscripció cal enviar aquest formulari degudament omplert i signat a l’Organitzador (comercial@racingservices.es) i es donarà
resposta de confirmació de la inscripció.

