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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MASTERCROSS (MX) (AUTOCRÒS I RALLYCROSS) 
REGLAMENT ESPORTIU 

 
PENDENT RATIFICACIÓ ASSEMBLEA 

 
INDEX 
Art.1.- ORGANITZACIÓ 
Art.2.- GENERALITATS 
Art.3.- PUNTUACIÓ 
Art.4.- PREMIS FINAL DE TEMPORADA 
 
ARTICLE 1. 
1.1 La Federació Catalana d’Automobilisme (FCA), convoca per enguany els següent Campionat: 
- Campionat de Catalunya de Mastercross (MX) 
1.2 El Campionat de Catalunya de Mastercross és de caràcter territorial i queda sota l’autoritat esportiva i 
jurisdiccional de la FCA. 
 
ARTICLE 2.- GENERALITATS 
 
2.1 Ordre Prelació. 
2.1.1 Tots els Concursants i esportistes participants en les proves regulades pel present Reglament s’inscriuen 
en nom propi i, en el seu cas, en el nom de totes les persones que formen part dels seus equips, havent de 
sotmetre’s, observar i respectar, per ordre de prelació, a les següents disposicions: 
a) Les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya per enguany 
b) El present Reglament Esportiu. 
c) El Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya d’Autocròs 
d) El Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de RX 
e) El Reglament Tècnic Campionat de Catalunya d’Autocròs vigent. 
f) El Reglament Particular de la prova. 
Qualsevol possible contradicció entre algun d'aquests documents, es resoldrà aplicant el de més alta jerarquia. 
2.1.2 El CEI serà d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals de procediment, reclamacions i 
apel·lacions. 
2.1.3 Es responsabilitat dels Concursants assegurar que les persones afectades per la seva inscripció respectin 
totes les disposicions del CEI, així com tots els Reglaments aplicables. 
2.1.4 Si un Concursant no pot estar present en la prova, ha de designar al seu representant per escrit. La 
responsabilitat d’un pilot o de qualsevol altra persona encarregada durant tota la cursa, d’un vehicle inscrit, 
d’assegurar que totes les disposicions siguin respectades durant tota la prova, és al mateix temps individual i 
solidària amb la del Concursant. 
2.1.5 Els Concursants han d’assegurar que els seus vehicles compleixen les condicions de conformitat i 
seguretat durant tota la duració dels Entrenaments i la Cursa; en cas contrari seran responsables de les 
infraccions realitzades. 
2.1.6 Com a norma general, les penalitzacions per l’incompliment de la normativa establerta en el present 
Reglament venen recollides en el Resum de Penalitzacions, annex I a aquest Reglament. En altres casos, tal 
com estableix el CEI, els Comissaris Esportius tenen autoritat per aplicar les sancions que considerin oportunes. 
2.2. Aspirants 
Seran admesos a participar i puntuar tots els pilots amb llicència de pilot tramitada per la FCA, pilots amb 
llicències d’altres Federacions Territorials de l’Estat, pilots amb llicència de la RFEDA, amb el que determina 
l’Article 2 de les Prescripcions Comuns dels Campionats, Copes i Trofeus de la FCA. 
2.3. Vehicles Admesos 
Els vehicles admesos són tots els definits en l’Article 7 del Reglament Esportiu Campionat de Catalunya 
d’Autocròs i l’Article 2.4 del Reglament Esportiu RX vigents: 
- Car Cross 
2.4. Proves Puntuables  
Seran puntuables totes les proves que es celebrin dels Campionat de Catalunya de Car Cross i totes les proves 
que es celebrin del Campionat de Catalunya de Rallycross on participin els vehicles d’aquesta categoria. 
 
ARTICLE 3. PUNTUACIONS  
 
3.1. Després de cada prova puntuable, s’establiran les puntuacions següents segons la Classificació Final Oficial. 

Aquesta Classificació s’establirà segons la posició obtinguda per cada participant en la Final.  
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1r 2n 3r 4rt 5è 6è 

30 28 26 24 22 20 

Els participants que no hagin participat en la Final segons els articles 9.9.5 i 9.10.2 del Reglament Esportiu del 

Campionat de Catalunya de RX (classificats del 7è al 15è de les sèries de la Semifinal) se’ls atorgaran el 

següents punts: 

7è 8è 9è 10è 11è 12è 13è 14è 15è 

18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

3.1.1. Segons la Classificació dels entrenaments Oficials: 

1r 3 punts 

2n 2 punts 

3r 1 punt 

3.1.2. Atribució de punts en la classificació de cada Sèrie de la Semifinal: 

1r 3 punts 

2n 2 punts 

3r 1 punt 

 
3.1.3. Els punts obtinguts d’acord amb el que s’indica en els apartats 3.1, 3.1.1 i 3.1.3 s’han d’acumular. 
3.1.4. Es declararà guanyador del Campionat de Catalunya de Mastercross el pilot que més punts acumuli 
segons es disposa en l’article 3.1.3. 
3.1.5. Per poder classificar-se i optar a la Classificació del Campionat de Catalunya de Mastercross s’haurà 
d’haver participat com a mínim en la meitat més una de les proves que es celebrin dels dos Campionats.  
3.1.6. Els punts obtinguts pels participants que al final de temporada no compleixin amb l’article 3.1.5 no 
s’adjudicaran a cap altre participant.   
 
ARTICLE 4.- PREMIS FINAL DE TEMPORADA 
 
S’establirà una classificació general i els trofeus a lliurar en la cerimònia de final de temporada i per l’ordre que 
es cita, seran els següents: 
 
1er, 2n i 3er Classificats  Campionat de Catalunya Mastercross 
 
 
 


