CHALLENGE CLIO TROPHY RX
REGLAMENT ESPORTIU
PENDENT RATIFICACIÓ ASSEMBLEA
Aquest Reglament no s’ha escrit en termes de prohibició si no en termes d’autorització. Qualsevol modificació
tècnica no autoritzada ni definida per el present reglament està prohibida. El Concursant i/o pilot són
responsables de que el seu vehicle compleixi amb tota la normativa.
ARTICLE 1.
1.1 V-Line amb el vistiplau la Federació Catalana d'Automobilisme (FCA), estableixen per enguany la Challenge
CLIO TROPHY RX, que es disputarà en l’àmbit i amb la reglamentació esportiva del Campionat de Catalunya de
Rallycross.
1.2 Seran d'aplicació, per ordre de prelació:
a) Les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya per enguany.
b) El Reglament Esportiu i Tècnic del Campionat de Catalunya de Rallycross, excepte els articles descrits a
continuació malgrat no conservin la mateixa numeració.
c) El present Reglament Esportiu i Tècnic
d) El Reglament Particular de la prova.
Qualsevol possible contradicció entre algun d'aquests documents, es resoldrà aplicant el de més alta jerarquia.
El CEI serà d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals de procediment, apel·lacions i
reclamacions
ARTICLE 2. ASPIRANTS
2.1 Serà d’aplicació, en tots el casos, l'article 2 de les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus
de Catalunya d’enguany.
2.2 V-Line i la Federació Catalana d’Automobilisme es reserven el dret de rebutjar qualsevol inscripció a la CLIO
TROPHY RX sense tenir que justificar-la, previ informe intern de la FCA.
ARTICLE 3. VEHICLES ADMESOS
3.1 L’únic vehicle admès és el Renault Clio RX (o les versions Rally5 i Cup d'aquest model equipats amb el kit
de transformació RX)
El vehicle ha de complir en tot moment totes les normatives aplicables de cada una de les proves que composen
la Challenge, amb la seva fitxa d’homologació FIA, el passaport tècnic FCA i el Reglament Tècnic específic.
ARTICLE 4. INSCRIPCIONS A LES PROVES:
Cada participant haurà de tramitar ell mateix la inscripció a les proves puntuables per la Challenge en els terminis
que estipuli el Reglament Particular de cada una d’elles. Per norma general el tancament màxim d'inscripcions es
realitzarà a les 20 hores del dilluns anterior a la prova, i es farà constar en l'article 6 del Reglament Particular.
Cada Equip podrà inscriure 2 pilots per vehicle.
ARTICLE 5. PROVES PUNTUABLES. NORMES A COMPLIR
5.1 Per la CLIO TROPHY RX seran puntuables un total de 4 proves del Calendari de la FCA.
5.2 Totes les proves hauran de complir amb l’establert en l’Article 9 del Reglament Esportiu del Campionat de
Catalunya de Rallycross d’enguany.
ARTICLE 6. REGLAMENT PARTICULAR
El Reglament Particular de cada prova puntuable serà conforme amb el model estipulat pel Campionat de
Catalunya de Rallycross.
ARTICLE 7. PUNTUACIONS
Serà d’aplicació la normativa del Campionat de Catalunya de Rallycross d’enguany tant per prova, com per la
classificació final.
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ARTICLE 8. CLASSIFICACIONS.
8.1 La classificació final de la Challenge s'establirà entre tots els pilots que hagin participat en les proves de la
CLIO TROPHY RX.
8.2 Per a la classificació final es tindrà en compte els resultats de totes les proves celebrades.
8.3 Es declararà guanyador de la Challenge CLIO TROPHY RX el pilot que hagi obtingut el major nombre de
punts segons l’article 14 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Rallycross..
ARTICLE 9. PREMIS
Tots els premis definits en aquest Article 9 son responsabilitat de Renault Sport que serà l’encarregada d’establir
els sistemes oportuns pel seu lliurament. En cap cas, ni l’organitzador de les proves ni la FCA assumiran
responsabilitats sobre aquests.
9.1 En cadascuna de les proves puntuables per la Challenge CLIO TROPHY RX s’atorgaran els següents premis:
PER CURSA
POSICIÓ

METÀL·LIC

XECS PER
RECANVIS

TOTAL

1r

150 €

350 €

500 €

2n

150 €

250 €

400 €

3r

100 €

200 €

300 €

4rt

50 €

200 €

250 €

5è
TOTAL

50 €

150 €

200 €

500 €

1 150 €

1 650 €

9.2 PREMIS FINALS
Si el guanyador és nascut després del 31 desembre 1992 (Junior a França al 2022): Participació gratuïta a una
cursa del Championnat de France Junior de Rallycross 2022
9.3 Per a cada prova, hi haurà repartiment de trofeus al pòdium i es lliuraran els següents trofeus:
1r, 2n i 3r de la Final Challenge CLIO TROPY RX
ARTICLE 10. EMPATS
Es regiran per l'article 18 de les Prescripcions Comunes als Campionats Copes i Trofeus de Catalunya
ARTICLE 11. PENALITZACIONS
Seran d'aplicació les penalitzacions previstes al Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Rallycross.
ARTICLE 12. PROVES PUNTUABLES
Les que designi la FCA, amb un màxim de 5 curses.
ARTICLE 13. REGLAMENT TÈCNIC
13.1 Tots els vehicles han de ser conformes al Annex J de la FCA., i amb el Reglament Tècnic de la Challenge
CLIO TROPHY RX
13.2 Seguretat vehicles
13.2.1 Tots els vehicles hauran de complir amb tot el que sigui d’aplicació segons l’annex J de la FCA per
enguany.
13.3 Seguretat dels participants
S’ha de complir, com a mínim, el Capítol III de l’Annex L de la FCA per enguany.
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