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REGLAMENT PARTICULAR v1 
(Pendent d’aprovació) 

 



  

 
Reglament Particular v1                                                 
 2 de 11 

I. PROGRAMA HORARI 

 
 
Taulell oficial d'anuncis i Secretaria: 
 
CANAL TELEGRAM: 

 
 
https://t.me/taulellxiirallivalls        
 
 
 
 

10/03/23 20:00 Publicació del reglament www.escuderiacostadaurada.com 
10/03/23 20:00 Obertura d'inscripcions www.escuderiacostadaurada.com 
10/03/23 20:00 Publicació Itinerari Horari www.escuderiacostadaurada.com 

15/04/23 
09:00 

a 
13:00 

Lliurament documentació 
(RECONEIXEMENTS VEURE NOTA 
WEB) 

HOTEL CLASS (VALLS) 

15/04/23 09:00 Inici Reconeixements Trams Cronometrats 
21/04/23 20:00 Tancament d'inscripcions www.escuderiacostadaurada.com 
23/04/23 20:00 Fi Reconeixements Trams Cronometrats 
26/04/23 20:00 Publicació de la llista d'inscrits www.escuderiacostadaurada.com 

28/04/23 17:30 
Inici Verificacions administratives 
(Veure horaris parcials-dorsal) 

HOTEL CLASS (VALLS) 

28/04/23 17:45 
Inici Verificacions tècniques 
(Veure horaris parcials-dorsal) 

TRANSPORTS TITU 
Pol. Industrial Valls, c/ Artesans 7-9 

28/04/23 21:00 
Hora límit administratives 
(Veure horaris parcials-dorsal) 

HOTEL CLASS (VALLS) 

28/04/23 21:15 
Hora límit tècniques 

(Veure horaris parcials-dorsal) 
TRANSPORTS TITU 

Pol. Industrial Valls, c/ Artesans 7-9 

28/04/23 22:15 Publicació de la llista d'autoritzats a 
prendre la sortida 

Tauler Oficial d’Anuncis 

28/04/23 22:30 Hora límit d'entrada al Parc Tancat 
(veure art. 8.3) 

Pg. Josep Tarradellas 

29/04/23 09:00 Sortida de la 1a secció Pg. Josep Tarradellas 
29/04/23 12:03 Arribada de la 1a secció Pg. Josep Tarradellas 
29/04/23 12:23 Sortida de la 2a secció Pg. Josep Tarradellas 
29/04/23 15:41 Arribada de la 2a secció Pg. Josep Tarradellas 
29/04/23 16:11 Sortida de la 3a secció Pg. Josep Tarradellas 
29/04/23 19:17 Arribada de la 3a secció Pg. Josep Tarradellas 
29/04/23 19:47 Sortida de la 4a secció Pg. Josep Tarradellas 

29/04/23 22:33 Arribada de la 4a secció 
FI RAL·LI 

Pg. Josep Tarradellas 

29/04/23 23:45 Publicació resultats provisional Taulell Oficial d’Anuncis 
30/04/23 00:00 Lliurament de trofeus Pg. Josep Tarradellas 
30/04/23 00:15 Publicació resultats oficial Taulell Oficial d’Anuncis 
30/04/23 00:15 Obertura del parc tancat Pg. Josep Tarradellas 
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SECRETARIA PERMANENT 
A partir del dia 1 de març a les 20:00 hores, fins el dia 28 d’Abril a les 17:30 hores estarà 
situat en l'Oficina Permanent del Ral·li, situada C/ Nou, 51 de Perafort (Tarragona), 
http://www.escuderiacostadaurada.com 
ecd@escuderiacostadaurada.com 
  
DURANT LA PROVA 
A partir del dia 28 d’Abril a les 17:30, fins a la fi de la prova, estarà situat en l’Oficina 
permanent del Ral.li, situada en HOTEL CLASS de Valls. 
Tel: 649 957 141 
Aquests telèfons 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: 4 
Estaran situats a: Esplanada Mossos d’Esquadra Valls 
 
1. ORGANITZACIÓ. 

 
1.1 Definició: 
L'entitat C.E.ESCUDERIA COSTA DAURADA, amb el permís d'organització de la 
Federació Catalana d'Automobilisme núm. 05R2023, organitza el XIII RAL·LI 
CIUTAT DE VALLS de categoria territorial, amb coeficient 6 que es desenvoluparà el 
dia 28 i 29 d’Abril 2023 
 
1.2 Comitè Organitzador: 
 President: JAUME BRUNET NOLLA  
 Vocals: ARNAU PORQUERAS 
   ERNEST CONTIJOCH     
 Secretaria: M.JOSÉ SIERRA 
 
1.3 Jurisdicció. 
Aquesta prova queda regulada i es regeix per les següents normes: 
- Per les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la          
FCA per enguany. 
- Pels respectius Reglaments Esportius i Tècnics dels Campionats, Copes i Trofeus de 
Catalunya pels que puntua la prova. 
- Reglament 45è Volant RACC / Trofeu-MAVISA 
- Pel CEI, que s’aplicarà prioritàriament en els aspectes generals i de procediment; i 
particularment en els casos de Reclamació i d’Apel·lació. 
- Pel present Reglament Particular. 
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1.4 Oficials i Delegats FCA: 
Comissaris Esportius 
President:  Pendent Designar FCA CD-XXX-CAT 
 Pendent Designar CD-XXX-CAT 
 Pendent Designar CD-XXX-CAT 
Direcció de cursa 
Director de cursa: Pendent Designar DC-XXX-CAT 
Directors adjunts: JAUME BRUNET NOLLA DC-XXX-CAT 
Directors adjunts: DANIEL MARTÍ DC-XXX-CAT 
Directors adjunts: ORIOL SAURA DC-XXX-CAT 
Directors adjunts: Pendent Designar DC-XXX-CAT 
  DC-XXX-CAT 
Secretaria de la 
prova: 

M.JOSÉ SIERRA SC-XXX-CAT  

Observador FCA: ALBERTO SANCHÍS DC-XXX-CAT 
Cap de seguretat: ERNEST CONTIJOCH HERRERA DC-XXX-CAT 
Comissaris tècnics: 
Cap: Pendent Designar JOC-XXX-CAT 
 Pendent Designar OC-XXX-CAT 
 Pendent Designar OC-XXX-CAT 
 Pendent Designar OC-XXX-CAT 
 Pendent Designar OC-XXX-CAT 
Delegat Tècnic 
FCA: 

JOAN SÁNCHEZ OC-XXX-CAT 

Delegat Tècnic 
RACC: 

GERARD FERRÉ  

Relacions amb els 
competidors: 

LUIS ANGEL MARTINEZ DC-XXX-CAT 

Cronometratge i Classificacions: 
Cap Cronometratge i 
Classificacions 

DAVID BOU GRANDIA JOB-XXX-CAT 

Cap Cronometratge i 
Classificacions Reg. 

JESÚS VILLARREAL JOB-XXX-CAT 

Cap coordinador de 
serveis mèdics: 

JAUME CROS BORRÀS Coleg. Nº: 

Serveis 
Telecomunicacions 

IRRATILAN  

Caps de Tram: 
 
TRAM A-D Pendent Designar Llic. núm. 
TRAM B-E Pendent Designar Llic. núm. 
TRAM C Pendent Designar Llic. núm. 
Cap de Parc 
Tancat: ÀLEX YAGÜE MONLLAÓ Llic. núm. 
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1.5 Identificacions: 
Les identificacions dels oficials en funcions són: 
(es publicarà complement posterior) 
 

II. MODALITATS GENERALS 
 
2. PUNTUABILITAT. 

 
El Ral·li XIII RAL·LI CIUTAT DE VALLS és puntuable, amb coeficient 6 pels campionats, 
copes i trofeus següents: 
- Campionat de Catalunya de pilots i copilots de Ral·lis d’Asfalt 
- Campionat de Catalunya de pilots i copilots de vehicles de 2 FWD 
- Campionat de Catalunya de pilots i copilots de vehicles de 2 RWD  
- Campionat de Catalunya de pilots i copilots Històrics i Clàssics de Ral·lis d’Asfalt  
- Campionat de Catalunya per a Escuderies Concursants en Asfalt 
- Campionat de Catalunya de Promoció  i Trofeu Júnior (Pendent confirmació) 
- Campionat de Catalunya de Marques Ral·lis d’Asfalt 
- Copa de Catalunya per a cada grup (N, A, X, F2000, F+, D, ES) de ral·lis d’asfalt 
- 45è Volant RACC / Trofeu-MAVISA 
- Challenge Pirelli Rallycat 2023 
- Challenge MICHELIN Rallye Catalunya 
- Challenge Saxo 8v  
- Campionat de Catalunya de Regularitat Esport per pilots i copilots Ral·lis d’Asfalt 
- Campionat de Catalunya de Regularitat per pilots i copilots Ral·lis d’Asfalt 
- Copa de Catalunya per a cada grup de Regularitat Sport Ral·lis d’Asfalt 
- Copa de Catalunya per a cada grup de Regularitat Ral·lis d’Asfalt 
 
 
3. DESCRIPCIÓ. 

       
3.1 Distància total del recorregut: 407,84Kms    
3.2 Nombre total de TC: 10   
3.3 Distància total dels TC: 108,70 Kms    
3.4 Nombre de trams diferents: 5     
3.5 Nombre de seccions 4      
3.6 Nombre d'etapes: 1      
 
 
3. VEHICLES ADMESOS 

 
Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 4 del Reglament Esportiu del 
Campionat de Catalunya de Ral·lis, en l’article 2 del Reglament Esportiu dels Campionats 
i Copes de Catalunya de Regularitat Esport i Regularitat. 
 
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. 
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5. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS. INSCRIPCIONS.  

 
5.1 Tota persona que vulgui participar en el Ral·li XIII RAL·LI CIUTAT DE VALLS ha de 
trametre la sol·licitud d'inscripció, complimentant Formulari Inscripció en format Excel, 
que hi ha a la web http://www.escuderiacostadaurada.com, i enviant-lo al correu 
inscripcions@escuderiacostadaurada.com,  a partir del dia 1 de Març 2023 i fins a les 
20:00 hores del dia 21 d’Abril de 2023, degudament complimentada a la Secretaria de 
la prova a: 

ESCUDERIA COSTA DAURADA 
C/ NOU, 51 

43800 VALLS 
649 957 141 

e-mail: inscripcions@escuderiacostadaurada.com 

 
NO S’ENTREGARÀ CAP DOCUMENTACIÓ QUE NO S’HAGIN FET EFECTIUS ELS 

DRETS D’INSCRIPCIÓ 
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. 
 
5.3 En cas que sigui sobrepassada aquesta xifra límit de participació, els participants 
seran designats segons el seu palmarès, i ordre de recepció de les inscripcions. Un cop 
tancat el termini d’inscripcions no se n’admetran més. 
 
6. DRETS D’INSCRIPCIÓ - ASSEGURANCES. 

 
6.1 Els drets d'inscripció són els següents: 
VELOCITAT: 
Acceptant la publicitat facultativa CC:    450 Euros 
Socis Escuderia CC:      420 Euros 
Promoció-Junior:       360 Euros  
Socis Escuderia Promoció-Junior:    330 Euros 
REGULARITAT: 
Regularitat Esport-RS:      300 Euros 
Socis Escuderia Regularitat Esport-RS    270 Euros 
Regularitat-R:       280 Euros 
Socis Escuderia Regularitat     250 Euros 
 
 
 
NO Acceptant la publicitat facultativa:    Drets Dobles 
 
 
L’EQUIP (PILOT) PARTICIPANT EN EL XIII RAL·LI CIUTAT DE VALLS, OBTINDRÀ 
UNA BONIFICACIÓ ECONÒMICA PER A LA INSCRIPCIÓ III RAL·LISPRINT 
VILANOVA d’ESCORNALBOU 2023, PREVIST PER AL PROPER 07/10/2023. 
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El pagament s’ha de fer mitjançant transferència bancària al compte següent: 
 
INDICAR EN EL MOMENT DE FER LA TRANSFERÈNCIA NOM I COGNOMS DEL 
PILOT 
 

OPENBANK 
ES03 0073 0100 5105 0618 0211 

  
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 Concursants que comuniquin la 
seva baixa abans del tancament de les inscripcions i el 80% del total si es comunica abans 
de la publicació de la llista d’inscrits. 
6.3.4 L'organitzador retornarà el 50 % de la inscripció als Competidors que per raons de 
força major degudament verificada no puguin presentar-se i avisin entre el tancament de 
les inscripcions i 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. 
6.4 La pòlissa d'assegurança contractada per l'Organitzador cobreix les garanties exigides 
per la FCA per enguany. 
En tots els casos serà d’aplicació l’article 6 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, 
Copes i Trofeus de Catalunya d’enguany. 
6.5 Pel fet de procedir a trametre/sol·licitar la inscripció a la present competició, el 
concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip declaren haver llegit, entendre 
i conèixer el Reglament Particular i tota la normativa aplicable a aquesta competició, a la 
que es sotmeten sense manifestar cap reserva. 
 
Igualment el concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip que formalitzen la 
inscripció a aquesta prova, declaren participar en aquesta competició sota el seva única i 
exclusiva responsabilitat, assumint tots els danys i perjudicis que puguin sofrir com a 
conseqüència de la participació en aquesta competició esportiva de risc, quedant coberts 
per les condicions que estableixen les pòlisses corresponents a l’assegurança de la 
llicència federativa i de l’assegurança RC contractada per l’organitzador. 
 
El concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip No faran responsables a cap 
dels Organitzadors, ni als Oficials, ni a la FCA de qualsevol accident, lesió, dany i/o 
perjudici ocorregut o sofert com a conseqüència de la participació en la prova, així com 
els exclouen de tota responsabilitat i renuncien a formular cap reclamació contra els 
mateixos. 
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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 Els vehicles participants s'agruparan en un parc tancat vigilat situat a: Pg. Josep 
Tarradellas-Valls 
Els vehicles podran entrar en aquest parc des de les 20:00 hores fins a les 22:30 hores 
del dia 28 d’Abril 2023 i de 7:00 hores fins a les 08:00 hores del dia 29 d’Abril 2023. 
La sortida del primer vehicle serà a les 09:00 hores del dia 29 d’Abril 2023, del pòdium 
de sortida situat a Pg. Josep Tarradellas-Valls 
8.4 Controls horaris: 
8.4.1 En el control horari núm. 10A de final de Ral·li SI es podrà entrar amb avançament. 
 
9. VERIFICACIONS.  

 
Tots els equips participants, o una persona delegada, s'han de presentar amb el seu 
vehicle (en cas de les verificacions tècniques) a les verificacions previstes en el programa 
de la prova segons l'horari-dorsal especificat, que es publicarà mitjançant complement. 
 
A. Verificacions administratives: 
Amb tots els documents rebuts per l’organitzador: 
 
Hotel ClassValls Pg. President Tarradellas (Base Ral·li) 
  
B. Verificacions tècniques: 
Els participants hauran de tenir a punt la Fitxa d’equipament de seguretat, i entregar-la 
als Comissaris Tècnics.  
               
Transports TITU Pol. Industrial Valls, c/ Artesans 7-9  
 
 
9.2 Verificacions finals: 
Si ho demanen els Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a:  

TALLERS JORDI MASDEU 
C/Artesans 21-23 

43800 VALLS 
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10. CLASSIFICACIONS. TROFEUS. 
 
10.1 Classificacions 
S'establiran les classificacions següents: 
- Classificació General Scratch del Campionat de Catalunya de ral.lis d’asfalt 
- Classificació per Classes del Campionat de Catalunya de ral.lis d’asfalt 
- Classificació General Scratch del Campionat de Catalunya de Promoció 
- Classificació General Scratch del Trofeu Junior 
- Classificació Scratch del Campionat de Catalunya de Regularitat Sport 
- Classificació Scratch del Campionat de Catalunya de Regularitat 
- Classificació per cada Classe de Regularitat Sport 
- Classificació per cada Classe de Regularitat 
- Classificació 45è Volant RACC/Trofeu MAVISA 
 
10.2 Trofeus 
 Els trofeus que es lliuraran seran els següents. 
 
Campionat de Catalunya: 
- 1er, 2on, 3er, 4rt i 5è de la General (pilot i copilot)  
- 1er de cada classe Campionat de Catalunya (pilot i copilot)  
- 1er d’escuderies concursants 
- 1er, 2on, 3er 45è Volant RACC/Trofeu MAVISA (pilot i copilot)  
- 1er de 2RM (pilot i copilot)  
- 1er Escuderia Costa Daurada 
Campionat de Catalunya de Promoció i Trofeu Junior: 
- 1r, 2n i 3r de la General Scratch (pilot i copilot)  
- 1r Trofeu JÚNIOR (pilot i copilot) 
Challenge Saxo 8v  
- 1er, 2on, 3er scratch 
Campionats de Catalunya de Regularitat Sport i Regularitat: 
- 1er, 2on, 3er scratch de cada Classificació (RS i R). (pilot i copilot)   
- 1er  de cada Classe C1, C2, C3, C4, C5, tant de RS com de R. (pilot i copilot)  
- 1er equip classificat del conjunt dels grups F2000 i L. (pilot i copilot)  
 
Per determinar l’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. 
 
En aplicació de l'Article 10.3 del Reglament Esportiu i Tècnic del Campionat de 
Catalunya de Promoció i Trofeu Junior 2023, els premis que es lliuraran seran els 
següents: (pendent confirmació) 
 
Campionat de Catalunya de Promoció  Trofeu Júnior 

1er Classificat Scratch  400 €    1er Classificat Scratch 300 € 
2on Classificat Scratch 200 € 
3er Classificat Scratch  100 € 
 
 
10.3 El lliurament de trofeus tindrà lloc a les 0:00 hores del dia 30 d’Abril 2023 a: Pg. 
Josep Tarradellas- Valls 
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11. RECONEIXEMENTS. 

 
11.1 Els reconeixements dels trams cronometrats seran única i exclusivament de les 
9:00h del 15 d’Abril, a les 20:00h del 23 d’Abril, per a tots els participants. 
 
Queda prohibit fer marxa enrere dins el tram i circular en sentit contrari dins el mateix. 
Aquests reconeixements només es podran fer amb vehicles que responguin a les següents 
característiques: 
a) Ser d'estricta sèrie. 
b) No portar fars suplementaris que no siguin d'origen. 
c) El silenciador del tub d'escapament estarà en perfecte estat d'ús i funcionament. 
d) No portar barres antibolcades, ni cinturó del tipus arnès, ni baquets. 
e) Cal utilitzar pneumàtics comercials amb dibuix. 
f) No portar publicitat ni adhesius. 
g) No estarà pintat de manera que pugui ser identificat com un vehicle de competició. 
El participant haurà de notificar a l’organitzador la marca, model, color i matrícula del 
vehicle que serà utilitzat en els reconeixements. 
Fer els reconeixements fora de l’horari establert comportarà la desqualificació i 
s’informarà a la FCA per si és mereixedora  d’alguna altra sanció. 
 
11.2 Es recorda a tots els participants que degut a la sensibilitat dels veïns i Ajuntaments 
per on discorre el ral·li, aquesta entitat organitzadora amb el suport de la Federació 
Catalana d’Automobilisme, la col·laboració dels diferents agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra, de les Policies Locals i dels Jutges de Fets, serà extremadament rigorosa amb 
la circulació dels participants durant el desenvolupament dels reconeixements i també el 
dia de la disputa del ral·li. 
Per aquest motiu, i en aplicació de la totalitat del Art. 14 i Art. 17 del Reglament Esportiu 
del Campionat de Catalunya de Ral·lis, es farà una especial vigilància de: 
- Infraccions al Codi de Circulació. 
- Velocitat superior a 50 km/h en nuclis urbans. 
- Invasió total o parcial del carril contrari de circulació. 
 
12. EXTRA RAL·LI (segons Art. 24 del Reglament Esportiu del CCR) 

 
12.1 Tots els equips retirats a dins de tram, o en els enllaços podran demanar d’acollir-
se a la formula Extra 
Ral·li sol·licitant-ho al vehicle escombra o al Director de Cursa. 
12.2 L’organitzador no podrà garantir que el vehicle es pugui treure del tram. 
La recuperació del vehicle sempre serà per mitjans propis de l’equip i no podran entrar al 
tram ni remolcs ni mecànics fins que el Director de Cursa ho autoritzi. Excepcionalment, 
si Direcció de Cursa 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 
les cruïlles intermitges i sempre sota el criteri de Direcció de Cursa. 
12.3 L’equip serà qui portarà el vehicle al Parc de Reagrupament un cop reparat, on serà 
verificat pels Comissaris Tècnics si els el cas, demanant un nou carnet de ruta amb hora 
de sortida al C.H. d’entrada al Parc de Reagrupament. Aquesta hora sempre serà 
assignada amb el vistiplau de Direcció de Cursa i serà una hora de sortida teòrica; sempre 
que sigui possible seran dos minuts més tard que l’últim participant. 
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13. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES. 
 
13.1 El centres d'assistència previstos per l’organitzador són: 
 
HOSPITAL JOAN XXIII C/Dr.Mallafrè Guasch, 4 43005 Tarragona Tel. 977 295 800 

HOSPITAL UNIVERSITARI D'IGUALADA  Av. Catalunya, 11, Igualada 08700 Tel.938 075 577 

PIUS HOSPITAL Plaça St. Francesc, 1 Valls 43800 Tel.977 612 020 

 
13.2 Les grues de seguretat que l’organitzador ubica a cada Tram Cronometrat, tenen 
com a missió única deixar expedita la carretera perquè hi passin els participants. 
Qualsevol altre servei de grua que puguin sol·licitar els participants anirà a compte i càrrec 
seu, efectuant-se el servei al finalitzar el ral·li i amb la conformitat del Director de Cursa. 
(Art. 22.19.2.1 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis). 
13.3 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. 
13.4 El Comitè Organitzador nomena com a JUTGES DE FETS a tots els Oficials que 
consten en el present Reglament Particular i en els seus propers Complements 
13.5 Durant el recorregut dels trams cronometrats, l’organitzador pot col·locar mitjans 
indicats i senyalitzats al Road-Book, per tal de reduir la velocitat en aquell punt per motius 
de seguretat, en el cas que un equip, no respecti aquests mitjans, serà penalitzat segons 
Art. 22.19.2.1 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis. 
 
14. REGULARITAT SPORT i REGULARITAT 
 
14.1 Tram de calibratge: El lloc per a la comprovació d’aparells de medició, està inclòs 
al Roadbook i publicat a la web de l’organitzador. 
14.2 Reconeixements dels T.C.: D’acord amb la totalitat del Art. 17 del Reglament 
Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2023. 
14.3 Cronometratge: El servei de cronometratge serà realitzat obligatòriament de forma 
única i exclusiva, pel sistema que la Federació Catalana d'Automobilisme estableixi. (Art. 
22.4 Prescripcions Comunes Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya 2023) 
14.4 Control i Sancions: Qualsevol denúncia efectuada pels Jutges de Fets o per les 
Autoritats de Trànsit, comportarà les següents penalitzacions: 
1ª Infracció: 3’ = 180 punts i 60,00€ 
2ª Infracció: 5’ = 300 punts i 100,00€ 
3ª Infracció: 10’ = 600 punts i 150,00€ 
14.5 Penalitzacions: S’aplicarà la taula de penalitzacions, segons l’Art. 23 del 
Reglament Esportiu 2023 del Campionat de Catalunya de Regularitat Sport i Regularitat. 
 
Perafort, 21 de Febrer de 2023 
El Comitè Organitzador, 
 


