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TROFEU V-LINE EMOTIONS 
REGLAMENT ESPORTIU 2020 
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SERÀ D’APLICACIÓ, A MÉS A MÉS DE LA NORMATIVA QUE ES CITA A CONTINUACIÓ, L’ESTABLERTA 
EN L’OPEN OLDTIMER 2020 

 
ARTÍCLE 1. VEHICLES ADMESOS 
 
El Trofeu està reservat al model BMW 325i E36, en les seves versions de Coupé i 4 portes, fabricats entre els 
anys 1991 i 1996 i modificats en forma de kit pel Trofeu per V-Line Org.  
 
Aquests vehicles tenen que estar conformes al Reglament Tècnic, incloent els seus annexes. 
 
Tots els concursants estaran obligats a conèixer aquest Reglament, havent de  respectar el seu contingut, i no 
podent al·legar ignorància del mateix. 
 
ARTÍCLE 2. COMPRA DEL KIT DE PREPARACIÓ 
 
El cost total del kit de preparació del vehicle (indicat en l’Art. 7.2  del Reglament Tècnic) és de 3.875€ + IVA. Un 
cop abonat, V-LINE ORG enviarà a l’adreça indicada en la sol·licitud de compra el material. 
 
ARTÍCLE 3. PROVES PUNTUABLES 
 
El número de curses programades pel Trofeu és d’un mínim de VUIT (8) i un màxim de SETZE (16) curses, que 
es desenvoluparan en un màxim de QUATRE (4) proves. 
 
El calendari oficial és el indicat a l’Art.5 del Reglament Esportiu del OOL  
 
V-LINE Org es reserva el dret de modificar las dates i llocs de celebració d’una o varies proves.  
 
ARTÍCLE 4. INSCRIPCIONS 
 
Tots els equips que desitgin participar en el Trofeu hauran d’enviar els impresos de inscripció, degudament 
omplerts, al següent e-mail o número de fax:  
 
V-LINE ORG.  
montse@vlineorg.com  
Fax: 938 880 983 
 
4.a) Els equips podran ser d’un o dos pilots i no estaran autoritzats a puntuar ni bloquejar punts, però sí tindran 
opció a pòdium, els que per la seva experiència en competició, el Comitè Organitzador jutgi com a ELITE.  
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4.b) La llista de pilots ELITE està publicada a la web de V-Line Org. I serà susceptible d’afegir o treure algun pilot 
que no figuri en ella, si així ho determina el Comitè Organitzador.  
 
4.1. INSCRIPCIÓ A LES PROVES 
Els drets d’inscripció de cada prova seran de 500€+21%IVA: 
 
Los dades bancaries són les següents:  
V-LINE ORG  
La Caixa 
ES41 2100 0499 710200135857 
Indicant Inscripció Trofeu V-Line Emotions i nom del/s pilot/s. 
 
Al tractar-se d’una competició reservada, la Comissió estudiarà les sol·licituds, podent refusar qualsevol 
inscripció. 
 
4.2. GRANOTA IGNIFUGA PILOT 
Tots els pilots hauran de dur la granota ignifuga homologada per la F.I.A., disseny exclusiu pel Trofeu. La seva 
utilització és obligatòria en tots els entrenaments oficiales i curses. 
 
Els pilots que no el tinguin, l’hauran de demanar almenys 30 dies abans de la celebració de la prova a on 
vagin a participar. El preu de l’esmentada granota és de 375€+IVA  
 
ARTÍCLE 5. CÀMARES ON BOARD  
Serà obligatori muntar càmeres per la gravació d’imatges, en els entrenaments oficiales i curses que composen 
el Trofeu.  
 
Dites càmeres hauran de marcar la data i hora de cada cursa.  
 
Serà d’aplicació el Reglament General dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Velocitat 
en Circuits de la FCA. I per la seva instal·lació s’haurà seguir l’establert en la Normativa Càmeres On Board 
establert per la FCA, que es troba en el següent enlaç: 
https://www.fca.cat/media/content/Normativa-muntatge-de-cameras20180719.pdf  
 
La orientació ha de ser cap al davant i paral·lela al eix longitudinal del vehicle. 
La instal·lació i subjecció d’aquestes càmeres haurà de ser verificada pels Comissaris Tècnics. 
El concursant serà el responsable del seu bon funcionament en tot moment, la memòria de la càmera haurà de 
tenir capacitat d’emmagatzemat d’imatges d’almenys tota la durada de la sessió d’entrenaments o cursa 
complerta en la que participi i les imatges enregistrades estaran sempre a disposició del Director de Cursa o del 
Col·legi de Comissaris Esportius, amb la finalitat de poder verificar un eventual incident i resoldre una 
Reclamació o imposició d’una sanció, si fora el cas.   
 
D’acord amb el Reglament General dels Campionats, Copes, Trofeus i Challenges de Catalunya de Velocitat en 
Circuits de la FCA i l’article 22.3.1 de les Prescripcions Comunes pels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya 
per enguany, les imatges són propietat de la FCA i V-Line Organización, pel que es prohibeix als participants 
qualsevol manipulació o mal us d’elles. Igualment queda expressament prohibit la seva difusió en qualsevol mitja 
de comunicació o Internet sense la deguda autorització del Comitè Organitzador i/o la FCA. 
 
Dites imatges han d’estar sempre a disposició de V-Line Org, la FCA o dels Comissaris de la prova. 
 
ARTÍCLE 6. PUBLICITAT 
Es obligatori dur en el vehicle i granota del pilot els adhesius i brodats amb els logos dels patrocinadors, 
exactament en el lloc previst i sense efectuar cap modificació sobre ells, segons s’indica en el present 
Reglamento. 
 
ÉS RESPONSABILITAT DE CADA CONCURSANT LA COL·LOCACIÓ I MANTENIMENT DE LA PUBLICITAT 
OBLIGATÒRIA EN EL SEU LLOC RESPECTIU ABANS DE LES VERIFICACIONS OFICIALS I HAURÀ DE 
ROMANDRE EN EL SEU LLOC DURANT ELS ENTRENAMENTS OFICIAL I CURSES. 
 

https://www.fca.cat/media/content/Normativa-muntatge-de-cameras20180719.pdf
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6.1. Els participants inscrits en el Trofeu autoritzen a V-LINE ORG i demés empreses patrocinadores, a la 
divulgació lliure, sense limitació de temps i en la  
forma que estimen convenient, de la seva participació i els resultats obtinguts, així com la cessió a tercers 
d’aquests drets. 
 
ARTÍCLE 7. DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES 
 
Cada prova constarà d’una sessió d’entrenaments oficials i dos o quatre curses.  (Excepcionalment i per causes 
de força major, pot donar-se el cas de que s’hagin de reduir el nombre de curses). 
 
7.1. ENTRENAMENTS OFICIALS  
Segons el que determina l’Art. 10 del Reglament del OOL. 
7.2. CURSES 
Segons el que disposa l’Art. 11 del Reglament Esportiu del OOL. 
 
ARTÍCLE 8. PÒDIUM 
 
Els tres primers classificats de cada cursa es dirigiran immediatament, al pòdium per rebre els trofeus 
corresponents a la seva classificació. Els pilots hauran de dur exclusivament la granota ignífuga oficial del 
Trofeu, amb el coll tancat i la gorra que se’ls hi donarà. 
El incompliment d’aquesta norma pot comportar que no surti a recollir el seu premi. 
 
ARTÍCLE 9. VERIFICACIONS TÈCNIQUES 
 
Les verificacions s’efectuaran segons s’especifica en el Reglament General dels Campionats, Copes, Trofeus i 
Challenges de Catalunya de Velocitat en Circuits de la FCA. 
- Tot pilot/concursant que refusi sotmetre’s a qualsevol control tècnic serà exclòs de la prova i s’estudiarà la seva 
exclusió del Trofeu, segons detalla l’art.10.b del present Reglament. 
- Qualsevol peça verificada podrà comparar-se amb la mateixa nova d’origen. 
- El pilot o concursant seran els responsables de la conformitat de les peces muntades en el seu vehicle i 
s’hauran d’assegurar la seva legalitat abans de la seva utilització. 
- Si el Comissari Tècnic ho jutja oportú, abans dels entrenaments Cronometrats o curses, podran sortejar-se les 
centraletes de tots els participants. En aquest cas, es comunicarà l’hora i lloc a realitzar-se. Els 
pilots/concursants que no vulguin formar part d’aquest sorteig, quedaran exclosos de la prova.  
- El Comissari Tècnic, podrà substituir qualsevol centraleta per una altra subministrada per V-Line Org i verificar 
la del participant en el mateix Circuito o en el concessionari BMW designat a tal efecte. 
9.1. En el supòsit de que un vehicle concursant hagi estat objecte d’una verificació tècnica (d’ofici o per una 
reclamació), al finalitzar la 1ª o 2ª cursa podrà escollir entre passar la verificació en aquell moment o bé, precintar 
l’element tècnic objecte de verificació, posposant la inspecció al termini de la darrera cursa. En aquest cas el 
concursant accepta expressament, que l’eventual exclusió de la classificació d’una cursa, comportarà 
automàticament l’exclusió de totes les altres. 
9.2. Les despeses derivades del desmuntatge del vehicle per una verificació Tècnica d’ofici o per reclamació d’un 
altre concursant, sempre aniran a càrrec del propietari del vehicle o de l’equip afectat. 
 
ARTÍCLE 10. SANCIONS 
 
a) Qualsevol infracció al Reglament Esportiu del Trofeu V-Line Emotions podrà ser sancionada amb l’exclusió de 
la cursa. 
- Tots els pilots sancionats en dos (2) ocasions per conducta antiesportiva tindran una sanció addicional 
corresponent a sortir des de la darrera posició en la graella de sortida de totes les curses de la següent prova 
que participi. 
- Els pilots que en la mateixa temporada hagin sigut exclosos en dos (2) ocasions, en qualsevol de las curses 
que composen el Trofeu, no podran seguir participant en las curses que faltin i en qualsevol cas, no li seran 
retornats els drets d’inscripció.  
b) Qualsevol infracció al Reglament Tècnic del Trofeu podrà ser sancionat amb la desqualificació de la 
prova i en funció de la gravetat dels fets detectats, el Comitè Organitzador determinarà l’exclusió del 
Trofeu. En cap cas li seran retornats els drets d’inscripció. 
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ARTÍCLE 11. PUNTUACIÓ 
L’atribució de punts serà la següent: 
 
1er     16 punts  
2n      12 punts  
3er     10 punts  
4rt  8 punts  
5è  6 punts  
6è  5 punts  
7è 4 punts 
8è  3 punts  
9è  2 punts  
10è 1 punt 
 
PROVES AMB 2 CURSES 
Els equips d’un sol pilot prendran els punts de la millor de les dos curses. Els punts de la plaça descartada no 
seran agafats per cap altre participant.    
 
PROVES AMB 4 CURSES 
Els equips d’un sol pilot prendran els punts de les DOS (2) millors curses. Els punts de les places descartades no 
seran agafats per cap altre participant.    
 
ARTÍCLE 12. CLASIFICACIÓ FINAL I RESULTATS A RETENIR 
Serà proclamador guanyador del Trofeu V-Line Emotions el/s participant/s que hagi/n obtingut més punts i es 
retindran tots els resultats menys DUES (2) curses.   
12.1 A l’efecte de la classificació final serà obligatori retenir els resultats de les proves en les que un pilot hagi 
estat exclòs per qualsevol motiu de caire tècnic o esportiu, un cop esgotades totes les vies d’apel·lacions i 
recursos. Així mateix es tindran en compte com a resultats a retenir, els derivats de la no participació d’algun pilot 
en alguna de las proves fruit del compliment de sancions.  
12.2 Els pilots inscrits només a la darrera prova del Trofeu, no puntuaran i en conseqüència, no bloquejaran 
punts a la resta de participants.  
12.3 En cas d’empat serà d’aplicació l’Article 18 de las Prescripcions Comunes de los Campionats, Copes I 
Trofeus de Catalunya 2020. 
 
ARTÍCLE 13. PREMIS  
Establertes les classificacions finals del Trofeu, s’atorgaran els següents premis: 
 
• Guanyador: Inscripció gratuïta de DOS (2) proves del Trofeu V-Line Emotions 2021 (8 neumàtics. 
• 2n classificat: Inscripció gratuïta d’UNA (1) prova del Trofeu V-Line Emotions 2021 (No inclou assegurança de 
la prova) i 4 neumàtics. 
• 3er classificat: Inscripció gratuïta d’UNA (1) prova del Trofeu V-Line Emotions 2021 (No inclou assegurança de 
la prova) i 2 neumàtics. 
 
Els esmentats premis seran atorgats sempre que la mitjana de participants en cada prova del Trofeu sigui igual o 
superior a SIS (6).   

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=è
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=è
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=è
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=è

