
                                                                                                    

 

  

 

 

 

─ Campionat de Catalunya d’Eslàlom ─ 
 

 

 

I ESLÀLOM  

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 

Montmeló, 6 de Setembre de 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

─ REGLAMENT PARTICULAR ─  

Pendent aprovació  



I ESLÀLOM CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 
Montmeló, 6 de Setembre de 2020 

 

─ PROGRAMA HORARI ─ 

Data Acte Grup 
Hora 
Inici 

Hora 
Final 

Ubicació 

24-07-20 
Publicació del Reglament 

Obertura inscripcions 
 20:00  

Secretaria i Web 
FCA 02-09-20 Tancament d’inscripcions   20:00 

02-09-20 Publicació llista inscrits   22:00 

Diumenge 

06-09-20 

Entrega de documentació Totes les classes 7:15 8:00 

P
àr

q
u
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g 
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-2
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ir

cu
it
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ar

ce
lo

n
a-

C
at

al
u

n
ya

 Verificacions tècniques Totes les classes 7:30 8:15 

Llista d’autoritzats  8:30  

Briefing  8:30  

Mànega de reconeixement  9:00  

Primera mànega classificatòria  10:00  

Segona mànega classificatòria  11:00  

Tercera mànega classificatòria  12:00  

Quarta mànega classificatòria  13:00  

Publicació de resultats  14:30  

Lliurament de trofeus  15:00  

Obertura del Parc Tancat  15:00  

*Nota 1 : Aquest Programa horari preveu el desenvolupament de la cursa del diumenge 6 de setembre 
de 2020, podent-se variar alguns dels aspectes prèvia notificació a tots els inscrits per part del Comitè 
Organitzador. L'organització pot variar l'horari atenent al nº de participants o per altres causes, sempre 
respectant el principi d’igualtat, l'interès general i actuant en benefici de l'automobilisme. 

 

 

 

Tauler oficial d'anuncis:  

A partir del dia 24 de juliol de 2020 a les 20:00 hores, fins el dia 5 de setembre de 2020 a les 
20:00 hores estarà situat en l'oficina permanent de la prova situada en: 

Federació Catalana d’Automobilisme - Consell de Cent 445, 1r - 1a Escala A 08013 Barcelona 

Tel: (+34) 932 452 996 - Correu: webmaster@fca.cat - www.fca.cat 

El dia 6 de setembre de 2020 de les 7:00 a les 16:00 estarà situat al Circuit de Barcelona-
Catalunya. 
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ORGANITZACIÓ  

1. Definició  

1.1 L'entitat Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) amb el permís d'organització de la 
Federació Catalana d'Automobilisme núm. ................ organitza el I Eslàlom Circuit de 
Barcelona-Catalunya de categoria territorial, que es desenvoluparà el dia 6 de setembre de 
2020. 

1.2 Comitè Organitzador  

President           Míriam Moya 
Vicepresident   David Fuentes 
Vocal                  Pablo Andrés 
Vocal                  Jordi Pujol  
Secretari            Gema Ramos 

1.3 Quadre d'oficials   

Comissaris Esportius   
President (FCA) Sr. Eduardo Gallego Longan CD-138-CAT 
 Sr. Pere Borbón Gimenez CD-346-CAT 
 Sr. Antoni Fernandez Muñoz CD-1260-CAT 

Director de Cursa Sr. Pablo Andrés Perez DC-021-CAT 

Director Adjunt Sr. Xavier Vizcarra Canudas DC-049-CAT 

Cap de Seguretat Sr. David Fuentes Lara DC-014-CAT 

Secretari de Cursa Sr. Xavier Vizcarra Canudas SC-050-CAT 

Delegat Tècnic (FCA) Sr. Ramon Vives Cano JOC-088-CAT 

Comissari Tècnic Sr. Ramon Orpinell Iglesias OC-091-CAT 

Cap de cronometratge Sr. Dani Mayan Ameneiro JOB-1352-CAT 

Cap de classificacions Sr. Antoni Castillón Espluga JOB-669-CAT 

Cap Parcs Sr. Ramon Orpinell  Iglesias OC-091-CAT 

Oficials de Pista Sr. Marc Solans Esteban  JDA-1560-CAT 
 Sr. José Montón Belmonte JDA-1449-CAT 
 Sr. Jordi Romera Ibañez JDA-1474-CAT 
 Sr. Jordi de la Vega Blanch JDA-1488-CAT 

Cap Serveis Mèdics Dra. Isabel Ornaque Lazaro JOM/I-001-ESP 

Adjunt Mèdic Dra. Irene Benito Moron OM-1702-CAT 

Ambulàncies RACC  

Bombers Circuit de Barcelona-Catalunya  
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MODALITATS GENERALS  

2. Reglaments aplicables i puntuabilitat  

2.1 Aquesta prova es disputa d’acord amb el CEI i els seus Annexes, els quals seran d’aplicació 

amb caràcter prioritari en els aspectes generals i en particular en els procediments de 

Reclamació i Apel·lació. A més seran aplicables per ordre de prelació els següents Reglaments: 

 Prescripcions Comunes de la FCA 

 Reglament Esportiu Campionat de Catalunya d’Eslàlom de la FCA 

 Reglament Tècnic Campionat de Catalunya d’Eslàlom de la FCA 

 El present Reglament Particular 

2.2 La prova I Eslàlom Circuit de Barcelona-Catalunya és puntuable per als següents 
Campionats i Copes:  

 Campionat de Catalunya d'Eslàlom Turismes 

 Campionat de Catalunya d’Escuderies Competidores  

 Copa de Catalunya de la Classe 1 

 Copa de Catalunya de la Classe 2 

 Copa de Catalunya de la Classe 3 

 Copa de Catalunya de la Classe 4 

 Copa de Catalunya de la Classe 5 

 Copa de Catalunya de la Classe 6 

 Copa de Catalunya de la Classe 7 

 Copa de Catalunya de la Classe Car Cross 

 Copa de Catalunya de la Classe TT (Divisió III d’Autocròs) 

 Copa de Catalunya de la Classe Buggie  

3. Descripció  

3.1 La prova I Eslàlom Circuit de Barcelona-Catalunya es celebrarà en el Circuit de Barcelona-
Catalunya d'una longitud de 600 metres, i una amplada mínima de 5 metres.  

4. Participants admesos 

Seran admesos els participants que compleixin amb l’art. 6 del Reglament Esportiu del 

Campionat de Catalunya d’Eslàlom. 

*També seran admesos a participar, sense puntuar ni bloquejar punts, els participants que 

tramitin el Permís de Participació FCA per aquesta prova. Aquests participants única i 

exclusivament podran prendre part a les classes 1 i 2, havent de complir en tot cas amb la 

reglamentació aplicable. 

5. Vehicles admesos  

5.1 Seran admesos a participar, els vehicles definits a l’art. 7 del Reglament Esportiu del 
Campionat de Catalunya d'Eslàlom vigent, i que són: 
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 Grup I: Vehicles de turisme de dues rodes motrius, que mantinguin les característiques 

d'origen (d’estricta sèrie). S’admeten tot tipus de vehicle sense límit de cilindrada i 

tracció. No es permet cap modificació en els vehicles. 

Classe 1: Vehicles fins a 1.800 cc. 
Classe 2: Vehicles de més de 1.800 cc 

 Grup II: Vehicles de turisme que sobrepassin les especificacions del Reglament Tècnic 

de Grup I. No s’admeten vehicles sobrealimentats, tracció total i/o tracció al darrera. 

Classe 3: Vehicles fins a 1.600 cc. 

Classe 4: Vehicles de més de 1.600 cc fins a 2.000 cc. 

 Grup III: Vehicles de turisme no inclosos en els grups I, II, sobrealimentats, tracció total 

i de tracció al darrera. 

Classe 5: Vehicles que superin la cilindrada de la classe 3 i sobrealimentats, 

totes les cilindrades. 

Classe 6: Vehicles tracció al darrera totes les cilindrades. 

Classe 7: Vehicles tracció total, totes les cilindrades 

 Grup IV 

Classe Car Cross: Vehicles monoplaces Car Cross que compleixin la normativa 

Tècnica del Campionat de Catalunya d’Autocròs. 

  Grup V 

Classe TT: Vehicles monoplaces TT (Div. III) que compleixin la normativa 

Tècnica del Campionat de Catalunya d’Autocròs. 

Classe Buggie: Vehicles SVS i que compleixi la reglamentació de Buggies del 

Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno de la RFEdA. 

6. Sol·licitud d’inscripcions i jurisdicció  

6.1 Inscripcions. Tota persona que vulgui participar en la prova I Eslàlom Circuit de Barcelona-
Catalunya ha de trametre la sol·licitud d'inscripció que es troba al web www.fca.cat a partir del 
dia 24 de juliol de 2020 i fins a les 20:00 hores del dia 2 de setembre de 2020, degudament 
complimentada a la Secretaria de la prova: 

 Federació Catalana d’Automobilisme - Consell de Cent 445, 1r - 1a Escala A 08013 Barcelona 
Tel: (+34) 932 452 996 - Correu: webmaster@fca.cat - www.fca.cat 

6.2 El nombre de vehicles admesos està limitat a 35.  

6.3 Jurisdicció. Sol·licitud d’inscripció i acceptació de condicions. El Concursant / Conductor, 

pel fet d’enviar la Sol·licitud d’Inscripció declara: haver llegit i per tant conèixer i alhora 

respectar les normes del CEI, les de la RFE de A, les de la FCA i les del present Reglament 

Particular que regeixen la present competició, amb el compromís d’acceptar-les tant per ell 

mateix com pels membres del seu equip. Així mateix declara, sota la seva exclusiva 

responsabilitat, que les dades de la Inscripció son certes. 
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Igualment declara i accepta que: 

 Que l’esport que practica, l’automobilisme, és de risc. 

 Que participa en la present prova/competició sota la seva única i exclusiva 

responsabilitat. 

 Que no farà responsable ni a l’Entitat organitzadora, ni als organitzadors, ni als Oficials, 

ni a la RFE de A, ni a la FCA, ni als col·laboradors, de qualsevol dany o lesió sofert 

durant la prova/competició. 

 Que exclou de tota responsabilitat i renuncia a formular reclamació alguna contra les 

Entitats i persones enumerades en l’apartat anterior. 

 Que respectarà les decisions dels Comissaris Esportius. En tot cas te garantit el dret a 

reclamar i apel·lar recollits al CDI 

7. Drets d’inscripció - Assegurança  

7.1 Els drets d'inscripció IVA inclòs, son els següents: 

Acceptant la publicitat facultativa (pagament per transferència) 75 € 
Acceptant la publicitat facultativa (pagament el dia de la cursa) 90 € 
No acceptant la publicitat facultativa 150 € 

7.2 El número de compte per abonar els drets d’inscripció és: 

BBVA – ES95 – 0182 – 2383 – 5002 – 0173 – 6395 
Titular: Federació Catalana d’Automobilisme 

7.3 La sol·licitud d'inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels drets d'inscripció.  

7.4 Es retornaran el drets d’inscripció:  

7.4.1 Inscripcions refusades.  

7.4.2 Si la prova no es disputa.  

7.4.3 L’organitzador retornarà el 50% de la inscripció als competidors que per raons de força 
major degudament verificada no puguin presentar-se i avisin abans de l’inici de les 
verificacions administratives.  

7.5 La pòlissa d'assegurança contractada per l'organitzador cobreix les garanties exigides per la 
FCA, per enguany segons la normativa aplicable.  

8. Publicitat  

8.1 Els Competidors que acceptin la publicitat proposada per l'organitzador, hauran de 
reservar els espais següents:  

Descripció, mides i situació (Pot publicar-se en un complement posterior) 

9. Desenvolupament de la prova  
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9.1 Abans de la sortida els vehicles participants s'agruparan en el parc de sortida situat al 
Pàrquing In-2 del Circuit de Barcelona-Catalunya. 

9.2 Els participants hauran d’estar en tot moment a disposició del Director de Cursa. 

9.3 Briefing: El Director de Cursa, realitzarà una reunió informativa als Concursants i Pilots a 
l’hora indicada al Programa Horari. Tots ells tenen obligació de ser presents durant tota la 
reunió.  

9.4 Les penalitzacions seran les previstes en les Prescripcions Generals del Campionat de 
Catalunya d'Eslàlom.  

9.5 La mànega de reconeixement s'iniciarà a l’hora prevista al programa horari. 

9.6 Les mànegues classificatòries s'iniciaran a l’hora prevista al programa horari. 

9.7 Es podran fer reconeixements a peu i entrenaments lliures.  

10. Verificacions  

10.1 Verificacions abans de la sortida i durant la prova. Tots els equips participants, o una 
persona delegada, s'han de presentar a l’entrega de documentació i a les verificacions 
tècniques amb el seu vehicle segons el programa horari. 

A. Verificacions administratives  

Dia: 6 de setembre de 2020 a partir 7:15 hores 
Lloc: Pàrquing In-2 Circuit (Carpa FCA) 

B. Verificacions tècniques  

Dia: 6 de setembre de 2020 a partir 7:30 hores 
Lloc: Pàrquing In-2 Circuit  

11. Classificacions i Trofeus  

11.1. Classificacions  

S'establiran les classificacions següents:  

 Classificació Scratch General  

 Classificació General Turismes  

 Classificació per Classes  

 Classificació per Escuderies Competidores 

11.2 Trofeus 

Es lliuraran els trofeus previstos a l’Art. 26 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya 
d'Eslàlom vigent.  

11.3 El lliurament de trofeus tindrà lloc a l’hora prevista en el programa horari. 
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12. Disposicions complementàries  

12.1 L’organitzador es compromet a trametre, en les dates de la seva publicació tota la 
informació sobre la prova a les diferents Escuderies Competidores amb participants inscrits i 
aquestes seran les encarregades de facilitar-la als respectius socis.  

Igualment tota la informació es farà pública mitjançant la web: www.fca.cat 

13. Mesures COVID-19 

En virtut de l’estat d’excepcionalitat vigent, s’haurà de complir amb els protocols que 
s’estableixin com a mesura de protecció i prevenció contra el COVID-19: 

 Protocol COVID establert per la FCA. 

 Protocol COVID establert pel Circuit de Barcelona-Catalunya 

La prova es disputarà sense públic. L’accés al recinte està limitat al pilot inscrit i, com a màxim, 
una persona més, tot i que es recomana l’accés només al pilot inscrit. 

Aquesta organització no proporcionarà ni mascaretes ni gel hidroalcohòlic, pel que cada 
persona ha de tenir cura de proveir-se d’aquests elements de protecció. 

El moviment durant la disputa de la prova estarà limitat a la zona de pàdoc habilitada per a 
cada participant al Pàrquing In-2 i es tindrà especial cura de què no hi hagi acumulació de 
persones. 

El Comitè Organitzador es reserva el dret de suspendre la prova si considera que no es poden 
garantir les mesures mínimes de seguretat. 

14. Entitats col·laboradores 

 Circuit de Barcelona-Catalunya 

 Federació Catalana d’Automobilisme 

 Escuderia Mollerussa 

 WRC Management 

 GrassRoots C.E. 
 

El Comitè Organitzador 
Montmeló, 24 de juliol de 2020 

 


