Campioant Catalunya de Ral·lis
Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra
Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints de Terra
Volant RACC

REGLAMENT PARTICULAR
PENDENT APROVACIÓ

I. PROGRAMA HORARI
Data
31/07/18
24/08/18
27/08/18
31/08/18
31/08/18
31/08/18
31/08/18
31/08/18
31/08/18
31/08/18
31/08/18

Hora
20:00
20.00
22:00
09:00
09:10
10:00
13:10
15:30
17:00
18:15
18:20

31/08/18
31/08/18

19:20
19:35

31/08/18

20:00

31/08/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18

20:00
07:45
08:00
09:00
09:15
09:46
10:11
11:37
12:37
15:58
16:23
18:26
18:26
19:00
20:15
20:30
20:15

Acte a realitzar
Publicació reglament - obertura d'inscripcions
Tancament d'inscripcions
Publicació de la llista d'inscrits
Inici V. Administratives (segons horari)
Inici reconeixements (segons horari)
Final V. Administratives
Fi de reconeixements
Inici Verificacions tècniques (segons horari)
Primera reunió CC.EE.
Hora límit V. tècniques
Publicació de la llista d'autoritzats a prendre la sortida
Cerimònia (CH A)
Sortida primer participant a Cerimònia
Hora d'entrada al Parc Tancat de presortida Cerimònia (CH
B) primer participant
Publicació de la llista d'autoritzats a prendre la sortida (CH
0)
Cerimònia sortida
Lliurament dels carnets de ruta 1ª secció
Sortida de la primera secció 1r participant
V. Administratives Trofeu RLS
V. Tècniques Trofeu RLS
Arribada de la primera secció 1r participant
Sortida de la segona secció 1r participant
Arribada de la segona secció 1r participant
Sortida de la tercera secció 1r participant
Arribada de la tercera secció 1r participant
Sortida de la quarta secció 1r participant
Arribada de la quarta secció 1r participant
Final del Ral·li
Inici de les verificacions finals
Publicació dels resultats provisionals
Lliurament Trofeus (posterior CERT)
Publicació resultats finals

Lloc
Secretaria- Plana web
Secretaria- Plana web
Secretaria- Plana web
Base prova
Trams
Base prova
Trams
Base prova
Base prova
Base prova
Taulells anuncis
Parc Assistència
Plaça Universitat
Taulells anuncis
Plaça Universitat
CH 0 Sortida Service
CH 0 Sortida Service
Base prova
Base prova
Entrada Reagrup.
Sortida Reagrup.
Entrada Reagrup.
Sortida Reagrup.
Entrada Reagrup.
Sortida Reagrup.
Pòdium Pl. Univesitat
Pòdium Pl. Univesitat
A determinar
Taulells anuncis
Pòdium Pl. Univesitat
Taulells anuncis

Tauler oficial d'anuncis
A partir del dia 31 de juliol a les 20:00 hores, fins el dia 30 d’agost, a les 24:00 hores
estarà situat en l'Oficina Permanent del Ral·li, situada en el carrer Bonavista, 3 25.200
Cerera (Lleida), telèfon 639.200.340 / 627.477.963
A partir del dia 31 d’agost a les 00:00 hores, fins l’acabament de la prova estarà situat
en la base del Ral·li, situada en
Ubicació:
Dirección:
Localitat:
Telèfon:

Centre d'Empreses Innovadores de Cervera
Av/ Segrià, 6b
25200 Cervera
627477963

E-mail:
Web:

info@wrcmanagement.es
www.wrcmanagement.es

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.

Parc d’assistència:
Estarà situat al polígon industrial de Cervera.
1. ORGANITZACIÓ.
1.1 Definició:
L'entitat WRC Management C.E., amb el permís d'organització de la Federació
Catalana d'Automobilisme núm. 02RT2018, organitza el 19e RAL·LI DE TERRA
CIUTAT DE CERVERA, de categoria territorial, amb coeficient 8 que es
desenvoluparà els dies 31 d’agost i 1 de setembre de 2018.
1.2 Comitè Organitzador:
President: Abel Puig Ortiz
Vocals: Carlos Vilas Matamala
Secretari: Jaume Pardo Huguet
1.3 Oficials i Delegats FCA:
Comissaris Esportius
President:

Direcció de cursa
Director de cursa:
Directors adjunts:
Cap de seguretat:
Secretari de la prova:
Observador FCA:
Comissaris tècnics:
Cap:

Delegat Tècnic FCA:
Oficial relacions amb els competidors:
Cronometratge i Classificacions:
Cap Cronometratge
Cap Classificacions
Cap de serveis mèdics:
Caps de Tram:
Trams A - C
Cap de Parc Tancat:

Marco Ramos Castro
Eduardo Gallego Longan
Josep Mª Bellot Pla

CD-052-GA
CD-094-CAT
CD-191-CAT

Antoni Castillon Espluga
Raul Sieiro Docampo
Ernest Contijoch Herrera
Abel Puig Ortiz
David Arcay Franco
Antoni Ramos Salado

DC-1110-CAT
DC-090-CAT
DC-373-CAT
DC-2504-CAT
SC-053-CAT
DC-641-CAT

Ramon Pascual Cubells
Ramon Vives Cano
Xavi Selva Puigpique
Joan Sánchez Perez
Tere Armadans Vidal

JOC-1177-CAT
OC-313-CAT
OC-1186-CAT
JOC-722-CAT
DC-457-CAT

David Bou Grandia
Yolanda Codina Segura
Javier Bosque Gracia

JOB-1196-CAT
OB-780-CAT
JOM-1967-CAT

Josep Mª Ferrer Ferrer
Pau Cabré Guinovart
Antoni Palau Balcells

DC-252-CAT
DC-125-CAT
JDA-1115-CAT

1.4 Identificacions:
Les identificacions dels oficials en funcions són:




Cap de Tram:
Cronometrador:
Comissaris de Seguretat:

Peto Vermell
Peto Verd
Peto Groc




Comissaris Tècnics:
Relaciones amb els Participants:

Peto Balu
Peto Vermell

II. MODALITATS GENERALS
2. PUNTUABILITAT.
El 19è Ral·li de Terra Ciutat de Cervera és puntuable, amb coeficient 8 pels
campionats, copes i trofeus següents:
-

Campionat de Catalunya de pilots i copilots de Ral·lis
Campionat de Catalunya per pilots i copilots 2 rodes motrius
Campionat de Catalunya per a Escuderies Competidores Terra
Copa de Catalunya de pilots i copilots de Ral·lis de Terra
Trofeu Catalunya de Ral·lisprints de Terra
Copa de Catalunya per a cada grup (N-2, N-4, A-2, A-4, P-2, P-4) de ral·lis de terra.
Copa de Catalunya de vehicles TT de ral·lis de terra.
Copa de Catalunya Side by Side de ral·lis de terra
Volant RACC – Trofeu MAVISA

3. DESCRIPCIÓ.
3.1 Distància total del recorregut CCR:
3.1.1 Distància total del recorregut RLS:
3.2 Nombre total de TC CCR:
3.2.1 Nombre total de TC RLS:
3.3 Distància total dels TC CCR:
3.3.1 Distància total dels TC RLS:
3.4 Nombre de trams diferents CCR:
3.4.1 Nombre de trams diferents RLS:
3.5 Nombre de seccions CCR:
3.5.1 Nombre de seccions RLS:
3.6 Nombre d'etapes CCR-RLS:

203,70
113,20
8
4
111,10
55,80
4
2
4
2
1

Km
Km
Km
Km

3. VEHICLES ADMESOS
Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 4 del Reglament Esportiu del
Campionat de Catalunya de Ral·lis i l’Article 3 del Reglament Esportiu i Tècnic del Trofeu
de Catalunya de Ral·lisprints de Terra.
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 19è Ral·li de Terra Ciutat de Cervera ha
de trametre la sol·licitud d'inscripció, a partir del dia 31 de juliol de 2018 i fins a les

20:00 hores del dia 24 d’agost, degudament complimentada a la Secretaria de la
prova a:
WRC MANAGEMENT C.E.
C/ Enric de Càrcer 38, 2n
25300 Tàrrega (Lleida)
e-mail: info@wrcmanagement.es
web: www.wrcmanagement.es
Les dades relatives al copilot poden completar-se fins el dia 31 de juliol, en les
verificacions adminsitratives
5.2 El nombre de vehicles admesos està limitat a 40 vehicles
6. DRETS D’INSCRIPCIÓ - ASSEGURANCES.
6.1 Els drets d'inscripció son els següents:
Acceptant la publicitat facultativa CCR
470 €
Participants Volant RACC (prima sortida 45 €)
435 €
Acceptant la publicitat facultativa RLS
320 €
No acceptant la publicitat facultativa CCR
730 €
No acceptant la publicitat facultativa RLS
520 €
Competidors inscrits en la Challenge FOCUXTREME 270 €
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 60 % 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.
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:
Es comunicarà mitjançant un complement
8. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.
8.1 En el decurs del Ral·li, l'hora oficial serà: VIA SATEL·LIT
8.2 Penalitzacions:
Les penalitzacions seran les previstes en el Reglament Esportiu del Campionat de
Catalunya de Ral·lis d'enguany
8.3 Cerimònia de Sortida: El divendres 31 d’agost, a les 20:00 es celebrarà una
cerimònia de sortida obligatòria pels participants en el Campionat de Catalunya. Els

vehicles sortiran en ordre decreixent del CH A (sortida del service) a partir de les 19:20
hores per anar al pre-parc de la cerimònia situat en la Plaça Universitat de Cervera.
Es segura un itinerari marcat al efecte amb els CH corresponents.
8.3.1 Sortida de la prova: La sortida del primer vehicle serà a les 08:00 hores del dia
1 de Setembre de 2018, del CH 0, (Sortida Service)
8.4 Controls horaris:
8.4.1 En els controls horaris núm. 3,6 i 9 de final de secció no es podrà entrar amb
avançament i en el control horari 12 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 CCR:
Dia: 31 d’agost lloc: Viver Empreses Innovadores de Cervera
Segons horaris publicats a l’efecte
Verificacions administratives RLS:
Dia: 1 de setembre lloc: Viver Empreses Innovadores de Cervera
A partir de les 9:00 i fins les 9:30
B.

Verificacions tècniques CCR:
Dia: 31 d’agost lloc: Viver Empreses Innovadores de Cervera
Segons horaris publicats a l’efecte
Verificacions Tècniques RLS:
Dia: 1 de setembre lloc: Viver Empreses Innovadores de Cervera
A partir de les 9:15 i fins les 10:00
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 CCR
- classificació per classes CCR
- classificació per escuderies CCR
- classificació general scratch RLS
- classificació per classes RLS
10.2 Trofeus
Els trofeus que es lliuraran seran els següents.
- 5 Primers classificats Campionat Catalunya de Ral·lis (pilot i copilot)
- 1r Classificat de cada una de les classes del Campionat de Catalunya (pilot i copilot)
- 3 Primers classificats Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints de Terra (pilot i copilot)
- 1r Classificat de cada classe del Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints

- classificació per escuderies CCR
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.
10.3 El lliurament de trofeus tindrà lloc a les 20:30 hores del dia 1 de setembre de
2018 al podi situat a la Plaça Universitat de Cervera i posterior al lliurament dels trofeus
del CERT.
Els equips premiats hauran de presentar-se amb el mono ignífug per qüestions
d’imatge.
La no presència en el lliurament de premis comportarà la pèrdua del trofeu corresponent
i, si s’escau, les penalitzacions previstes en l’article 31.3.1 del RECCR.
11. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES.
11.1 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.
11.2 Reconeixements.
- Campionat de Catalunya:
Es realitzaran el divendres 31 d’agost a partir de les 9:10 hores i fins a les 13:10 hores.
Sols es permetrà una passada per cada Tram i NO es facilitarà llibreta per prendre notes
i s’haurà de presentar una llibreta completament en blanc per ser segellada durant les
verificacions Administratives. Queda prohibit fer marxa enrere dins el tram i circular en
sentit contrari dins el mateix. Es regiran per la normativa de Campionat d’Espanya.
- Trofeu Catalunya Ral·lisprints:
Es realitzaran el dissabte 1 de setembre a partir de les 10:00 hores i fins a les 11:00
hores. Sols es permetrà una passada per cada Tram i NO es facilitarà llibreta per
prendre notes i s’haurà de presentar una completament en blanc per ser segellada
durant les verificacions Administratives. Queda prohibit fer marxa enrere dins el tram i
circular en sentit contrari dins el mateix.
Queda prohibit enregistrar els reconeixements amb veu.
Normes a complir Trofeu Catalunya RLS:
Els reconeixements podran realitzar-se amb el vehicle que els equips considerin oportú,
no havent-hi més limitacions als vehicles que les derivades de les normatives
establertes per les Autoritats corresponents per la circulació de vehicles a motor i en el
què únicament poden anar el pilot i copilot inscrits en la prova.
Els equips hauran de complir estrictament les Normes de Trànsit Vigents.
Qualsevol anotació trobada en una llibreta diferent a la segellada durant les verificacions
comportarà l’exclusió de la prova i la pèrdua dels drets d’inscripció.
Els oficials presents en els inicis de tram estan autoritzats a realitzar verificacions que
dins el vehicle no hi ha altres llibretes i/o anotacions.
Fer els reconeixements fora del horari establert comportarà l’exclusió i s’informarà a la
FCA per si es mereixedora d’alguna altra sanció.

11.3 Recorregut
S’entén com Recorregut de la prova, l’itinerari establert pel road book lliurat a cada
equip, el fet d’escurçar el recorregut, abandonat els límits delimitats pel camí serà motiu
de una penalització en temps de 2’ mínim i que pot arribar fins l’exclusió de la mateixa.
Es nomenaran oficials per tal de controlar aquesta disposició i els seus informes serviran
com a base per establir les possibles penalitzacions.
Per controlar totes les disposicions anteriors es nomenen Jutges de Fets a tots els
oficials de la prova.
11.4 Repostatge
Serà d’aplicació la normativa del Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra.
11.5 Centres mèdics d’assistència previstos en cas d’accident:
CAP DE CERVERA
HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA
CENTRE HOSPITALARI D’IGUALADA
12. SUPER RAL·LI
12.1 Tots els equips retirats a dins de tram, o en els enllaços podran demanar d’acollirse 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)
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.
Cervera, 31 de juliol de 2018
El Comitè Organitzador

