24 DE MARÇ 2018

EXTRACTE DEL
REGLAMENT PARTICULAR
Copa de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt
Campionat de Ral·lisprints d’Asfalt
40é Volant Racc - Trofeo Mavisa
Copes de Catalunya de Regularitat Súper Esport i Esport
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I. PROGRAMA HORARI
DATA
24/02/2018
24/02/2018
16/03/2018
16/03/2018
17/03/2018

HORA
20:00
20:00
20:00
20:00
09:00 a 13:00

21/03/2018
24/03/2018

20:00
08:00

24/03/2018
24/03/2018
24/03/2018
24/03/2018
24/03/2018
24/03/2018
24/03/2018
24/03/2018
24/03/2018

08:15
11:00
11:15
12:30
14:58
15:18
17:56
18:16
21:34

ACTE A REALITZAR
Publicació del Reglament
Obertura d’Inscripcions
Publicació Itinerari Horari
Tancament d’Inscripcions
lliurament de documentació (RECONEIXEMENTS
VEURE NOTA INFORMATIVA A LA WEB)
Publicació llista d’Inscrits
Verificacions Administratives i lliurament de
documentació (veure horaris parcials)
Verificacions Tècniques (veure horaris parcials)
Publicació llista autoritzats a prendre la sortida
Briefing
Sortida Ral·li
Arribada 1ª Secció
Sortida 2ª Secció
Arribada 2ª Secció
Sortida 3ª Secció
Arribada 3ª Secció - FI DEL RALLY

LLOC
www.escuderiacostadaurada.com
HOTEL PALAS PINEDA
www.escuderiacostadaurada.com
HOTEL PALAS PINEDA
APARCAMENT AQUOPOLIS-LA PINEDA
Tauler Oficial d’Anuncis
PODI
Podi
C/ PAU CASALS - LA PINEDA -

Tauler oficial d'anuncis
SECRETARIA PERMANENT
A partir del dia 24 de febrer a les 20:00 hores, fins el dia 23 de març, a les 20:00 hores estarà
situat en l'Oficina Permanent del Ral·li, situada en C/ Nou, 51 de Perafort (Tarragona), telèfon
630-74-79-43
DURANT LA PROVA
A partir del 24 de març a les 07:00 HORES, fins a la fi de la prova, estarà situat en l’Oficina
permanent del Ral.li, situada en HOTEL PALAS de la Pineda
Aquests números seran operatius, com a mínim, des d’una hora abans de l’inici de les
verificacions administratives, fins el moment de l’obertura del parc tancat de fi de Ral·li.
Parcs d’assistència: 3
Estaran situats a: Aparcament AQUOPOLIS La Pineda
1. ORGANITZACIÓ.
1.1 Definició:
L'entitat ESCUDERIA COSTA DAURADA, amb el permís d'organització de la Federació
Catalana d'Automobilisme núm. ----- organitza el X RAL.LI LA PINEDA PLATJA, de
categoria territorial, que es desenvoluparà el dia 24 de març de 2018
1.2 Comitè Organitzador:
President: JAUME BRUNET NOLLA
Vocals: ERNEST CONTIJOCH HERRERA
ARNAU PORQUERAS
Secretaria: MONTSE CONTIJOCH HERRERA

1.3 OFICIALS DE LA PROVA
Es comunicarán en un complement
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1.4 Identificacions:
Les identificacions dels oficials en funcions són:
(es publicarà complement)
II. MODALITATS GENERALS
2. PUNTUABILITAT.
El Ral·li X RAL.LI LA PINEDA PLATJA és puntuable, amb coeficient 6 pels campionats, copes i
trofeus següents:
- Copa de Catalunya de pilots i copilots de Ral·lis d’Asfalt.
- Campionat de Catalunya per a Escuderies Competidores Asfalt.
- Campionat de Catalunya de Ral·lisprints d’Asfalt.
- Campionat de Catalunya de Marques Ral·lis d’Asfalt.
- Copa de Catalunya per a cada grup (N, A, X, F2000, 2RM, 4RM, ES, Històrics FIA i Històrics
Legend) de ral·lis d’asfalt.
- 40é Volant RACC - Trofeo Mavisa
- Copes de Catalunya de Regularitat Súper Esport i Esport.
3. DESCRIPCIÓ.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Distància total del recorregut: 330,92Km
Nombre total de TC: 5
Distància total dels TC: 59,83 Km
Nombre de trams diferents: 3
Nombre de seccions: 3
Nombre d'etapes: 1

4. VEHICLES ADMESOS.
Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 4 del Reglament Esportiu del
Campionat de Catalunya de Ral·lis 2018, Reglament Esportiu de Catalunya de Ral·lisprints
d’asfalt i l'article 2 del Reglament Esportiu de les Copes de Catalunya de Regularitat Super Sport,
Regularitat Sport i d’Eficiència /Regularitat 2018.
S'autoritza el muntatge de carenats de protecció inferior. S'autoritza el muntatge de fars
suplementaris. El nombre està determinat per les especificacions tècniques de cada vehicle i ha
de ser sempre parell. S'autoritza el muntatge de faldilles transversals antigraveta.
5. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS. INSCRIPCIONS.
5.1 Tota persona que vulgui participar en el Ral·li X RAL.LI LA PINEDA PLATJA ha de trametre
la sol·licitud d'inscripció, a partir del dia 24 de febrer de 2018 i fins a les 20:00 hores del dia
16 de març de 2018, degudament complimentada a la Secretaria de la prova a:

ESCUDERIA COSTA DAURADA
C/ NOU, 51
43800 VALLS
630-74-79-43
e.mail: inscripcions.escuderia@gmail.com
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Les dades relatives al copilot poden completar-se fins el moment de les verificacions
administratives.
5.2 El nombre de vehicles admesos està limitat a 100.
6. DRETS D’INSCRIPCIÓ - ASSEGURANCES.
6.1 Els drets d'inscripció son els següents:
Acceptant la publicitat facultativa
290 Euros (increment assegurança 2018)
No acceptant la publicació facultativa
580 Euros
Socis Escuderia
260 Euros
Regularitat
250 Euros
Socis Escuderia
220 Euros
Forma de pagament:
Ingrés en efectiu o transferència bancaria al número de compte corrent.
INDICAR EN EL MOMENT DE FER LA TRANSFERÈNCIA NOM I COGNOMS DEL PILOT

Deutsche Bank o Oficines de Correus ES91 0019-0538-01-4010003315
6.2 La sol·licitud d'inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels drets d'inscripció
6.3 Es retornaran els drets d'inscripció:
6.3.1 Inscripcions refusades.
6.3.2 Si el Ral·li no es disputa.
6.3.3 L’organitzador retornarà el total de la inscripció als Competidors que comuniquin la seva
baixa abans de la publicació de la llista d’inscrits.
6.3.4 L'organitzador retornarà el 65% 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.
6.4 La pòlissa d'assegurança contractada per l'Organitzador cobreix les garanties exigides per la
FCA per enguany.
Descripció de l'ampliació de cobertura (si s'escau).
7. PUBLICITAT.
7.1 Els Competidors que acceptin la publicitat proposada per l'Organitzador, hauran de reservar
els espais següents i d’acord a l’article 13 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de
Ral·lis:
-Un espai de 40 cm d’alçada per 15 cm. d’amplada al costat del número de competició al costat
del parafangs davanter.
8. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.
8.1 En el decurs del Ral·li, l'hora oficial serà: VIA SATÈL·LIT.
8.2 Penalitzacions:
Les penalitzacions seran les previstes en el Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de
Ral·lis d'enguany
8.3 Abans de la sortida, els vehicles participants s'agruparan en un parc tancat de sortida situat
a: al C/ PAU CASALS de la Pineda.
8.4 Els vehicles podran entrar en aquest parc des de les 09:00 fins les 11:00 del dia 24 de
març de 2018.
8.5 La sortida del primer vehicle serà a les 12:30 hores del dia 24 de març de 2018, del
pòdium de sortida situat a C/ PAU CASALS de La Pineda.
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8.6 Controls horaris:
8.6.1 En el control horaris núm. 5A, de final de Ral·li sí es podrà entrar amb avançament.
9. VERIFICACIONS.
9.1 Verificacions abans de la sortida i durant la prova:
Tots els equips participants, o una persona delegada, s'han de presentar amb el seu vehicle a les
verificacions previstes en el programa de la prova segons l'horari especificat al model de
convocatòria següent:
A. Verificacions administratives:
Dia: 24 de març lloc: Hotel Palas Pineda
Del núm. 1 al núm. 30 de les 8:00 a les 8:30 h
Del núm. 31 al núm. 60 de les 8:30 a les 9:00 h
Del núm. 61 al núm. 80 de les 9:00 a les 9:30 h
Del núm. 81 al núm.100 de les 9:30 a les 10:00 h
B Verificacions tècniques:
Dia: 24 de març lloc: Aparcament Aquopolis La Pineda
Del núm. 1 al núm. 30 de les 8:15 a les 8:45 h
Del núm. 31 al núm. 60 de les 8:45 a les 9:15 h
Del núm. 61 al núm. 80 de les 9:15 a les 10:00 h
Del núm. 81 al núm.100 de les 10:00 a les 10:45 h
9.2 Verificacions finals:
Si ho demanen els Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a: es comunicarà
mitjançant complement
10. CLASSIFICACIONS. TROFEUS.
10.1 Classificacions
S'establiran les classificacions següents:
- classificació general scratch Copa de Catalunya Ral·lis Asfalt
- classificació general scratch Rallysprints Catalunya Ral·lisprints Asfalt
- classificació general scratch Trofeu Júnior de Ral·lisprints Asfalt
- classificació 40é Volant Racc-Trofeo Mavisa
- classificació general scratch Copa de Catalunya de Regularitat Súper Esport
- classificació general scratch Copa de Catalunya de Regularitat Esport
- classificació per classes Copa de Catalunya de Ral·lis Asfalt
- classificació per grups Copa de Catalunya de Regularitat Súper Esport
- classificació per escuderies
10.2 Trofeus
Els trofeus que es lliuraran seran els següents:
Copa de Catalunya Ral·lis Asfalt
- 5 primers de la classificació general scratch Copa de Catalunya Ral·lis Asfalt (pilot i copilot)
- 1r classificat de cada classe Copa de Catalunya Ral·lis Asfalt (pilot i copilot)
- 1a Escuderia classificada (Per determinar la escuderia guanyadora es sumaran les posicions
dels 3 primers equips classificats de cada escuderia. Resultarà guanyadora la que tingui com a
resultant d’aquesta suma el numero més baix)
Open Catalunya i Trofeu Júnior Ral·lisprints Asfalt
- 3 primers de la classificació de Rallysprints de Catalunya (pilot i copilot)
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40é Volant Racc - Trofeo Mavisa
- 3 primers de la classificació del Volant Racc
MICHELIN Challenge Rallye 2018 (pendent ratificació Assamblea)
- 1er Classificat 400,00€
- 2n Classificat 300,00€
- 3er Classificat 200,00€
- 4art Classificat 100,00€
- 5é Classificat 50,00€
MiCHELIN Challenge Rally 2018 fins a 1600cc (pendent ratificació Assamblea)
- 1er Classificat 100,00€
- 2n Classificat 50,00€
- 3er Classificat 25,00€
Copes de Catalunya de Regularitat Esport i Súper Esport
- Tres primers equips classificats scratch de cada Classificació (RSS i RS).
- 1r equip classificat de cada grup H1, H2, H3, C4, C5 i C6 tant de RSS com de RS. - 1r equip
classificat del Grup Clàssics 20.
- 1r equip classificat del conjunt dels grups F2000, F+ i L
10.3 El lliurament de trofeus tindrà lloc a les 23:00 hores del dia 24 de març de 2018 a: C/ PAU
CASALS de La Pineda
Article 11. SERVEI D’ASSISTÈNCIA / GRUES
11.1 El servei d’assistència a disposició de l’Organitzador (grues), en les proves especials
cronometrades, tenen com a única i especifica missió, la de retirar els vehicles de la carretera
que, a conseqüència d’una avaria o accident, que destorbin el pas de la resta de participants.
Quedant a criteri exclusiu de l’Organitzador qualsevol altra prestació.
11.2 Les assistències als vehicles participants, estan prohibides fora dels parcs d’assistència
destinats a les mateixes, amb l’excepció del forniment de carburant, sempre i quan es realitzi
directament en una Estació de Servei DESIGNADA PER L’ORGANITZADOR.
Article 12. SUPER-RAL.LI
12.1 Tots els equips retirats a dins de tram, o en els enllaços podran demanar d’acollir-se a la
formula del Súper – Ral·li sol·licitant-ho al vehicle escombra.
12.2 L’organitzador no podrà garantir que el cotxe es pugui treure del tram. La recuperació del
cotxe sempre serà per mitjans propis de l’equip i no podran entrar al tram ni remolcs ni mecànics
fins que el director de carrera ho autoritzi.
Excepcionalment, si Direcció de Carrera ho creu oportú, les grues de l’organització podran treure
el vehicle de dins del tram, amb una funció exclusivament de seguretat. En aquest cas, la grua
deixarà el vehicle de competició just a fora del tram, sigui a sortides, a arribades, o be a cruïlles
intermitges, i sempre sota el criteri de Direcció de Carrera.
12.3 L’equip serà qui portarà el cotxe al parc d’assistència on es podrà efectuar la reparació,
demanant el nou carnet de ruta amb la seva hora de sortida al Control d’Entrada al Parc de
Treball.
Allà es donarà hora de sortida teòrica que serà dos minuts més tard que l’últim participant.
12.4 L’equip haurà de presentar-se amb 10 minuts d’antelació a les immediacions del control de
sortida del Parc d’Assistència, per a la seva verificació tècnica (en ordre de dorsal)
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12.5 Els equips que s’acullin a la fórmula Súper-Ral·li sols podran aparèixer a la classificació del
tram que disputin i en la Classificació Final apareixeran com retirats.
13. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES.
L’organitzador es compromet a trametre, en les dates de la seva publicació, total la informació
sobre el Ral·li (inscrits, itinerari, etc.…) a les diferents Escuderies Competidores amb participants
inscrits i aquestes seran les encarregades de facilitar-la als respectius socis.
PER TANT: PER AQUEST TIPUS D'INFORMACIÓ, CAL QUE ELS PARTICIPANTS INSCRITS
S’ADRECIN A LA SEVA ESCUDERIA COMPETIDORA.
Perafort, 24 de febrer de 2018
El Comitè Organitzador
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