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Campionat de Catalunya de Ral·lis de Vehicles Històrics 

Campionat de Catalunya de Regularitat Esport per pilots i copilots 
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PROGRAMA HORARI  
 

Data Horari Acte a realitzar Lloc 

29/08/22 20:00 h 
Obertura d’inscripcions i  
publicació del Reglament Particular Provisional 

www.rallycostadaurada.com 

15/09/22 20:00 h Tancament d’inscripcions bonificades  

04/10/22 16:00 h Publicació del Road-Book i del tram de cal·libració www.rallycostadaurada.com 

24/10/22 16:00 h Inici reconeixements  

27/10/22 20:00 h Tancament d'inscripcions www.rallycostadaurada.com 

01/11/22 20:00 h Publicació de la llista d'inscrits www.rallycostadaurada.com 

03/11/22 20:00 h Fi de reconeixements  

 
16:00h a 
20:00h 

Verificacions Administratives Opcionals Fira Reus. Tecnoparc 

04/11/22 
08:45h a 
13:00h 

Verificacions administratives Fira Reus. Tecnoparc. 

 
09:00h a 
13:15h 

Verificacions tècniques Fira Reus. Tecnoparc. 

 14:00 h Hora límit entrada al Parc Tancat de pre-sortida Pl. de la Llibertat. Reus 

 16:30 h Publicació llista d'autoritzats prendre sortida www.rallycostadaurada.com 

 16:30 h Brífing. Foto de participants i organització Pòdium. Pl. de la Llibertat. Reus 

 16:45 h Lliurament dels carnets de ruta Pòdium. Pl. de la Llibertat. Reus 

 17:00 h Sortida. 1a. etapa - 1a. Secció Pòdium. Pl. de la Llibertat. Reus 

 20:18 h Final 1ª secció. Reagrupament i Service Parc 2 Fira Reus. Tecnoparc 

 20:38 h Sortida 2ª secció. Fira Reus. Tecnoparc 

 00:30 h Final1a. etapa i 2ª secció. Parc Tancat. Reus. Pl. de la Llibertat 

05/11/22 09:30 h Sortida 2a. etapa - 3a. Secció Pòdium. Pl. de la Llibertat. Reus 

 13:32 h Final3ª secció. Reagrupament. Reus. Pl. de la Llibertat 

 13:52 h Sortida 4ª secció. FiraReus. Tecnoparc 

 18:24 h Final del Ral·li. Parc Tancat. Reus. Pl. de la Llibertat 

 19:00 h Inici de les verificacions finals A determinar 

 21:00 h Publicació Classificació Provisional www.rallycostadaurada.com 

 21:00 h Cerimònia de repartiment de trofeus Pòdium. pl. de la Llibertat. Reus 

 21:30 h 
Publicació Classificació Oficial Final  
i Obertura del parc tancat 

Reus. pl. de la Llibertat. 
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INFORMACIÓ  

El Tauler Oficial d'Anuncis del VII Rally Costa Daurada Legend estarà operatiu a partir del 15 de setembre de 

2022 a la web oficial del ral·li, www.rallycostadaurada.com 

Els telèfons de contacte 676 267 747 / 600 8095 32 seran operatiusdes d’una hora abans de l’inici de les verifi-

cacions administrativesfins al’obertura del parc tancat, a la fi de Ral·li. 

Publicada la llista d'inscrits, es crearà un canal de watsapp o telegram amb els telèfons mòbils dels copilots i/o 

pilots amb l'objectiude facilitar informació amb relació al ral·li i al seu desenvolupament. 

Parc d’assistència situat a FiraReus (Tecnoparc), entre l’Avinguda de la Cambra del Comerç de Reus i el carrer 

de Bèlgica. 

Art. 1 ORGANITZACIÓ 

1.1 Definició 

L'Escuderia Baix Camporganitza el VII Rally Costa Daurada Legend Reus, que es realitzarà els dies 4 i 5 de 

novembre de 2022 i compta amb el permís d'organització de la Federació Catalana d'Automobilisme amb el núm.: 

(pendent assignació) 

1.2 Comitè Organitzador 

President: Sr. Jaume Miret Fonts 

Vocals: Sr. Josep Masdeu Rioja 

 Sr. Josep Ramos Romeu 

 Sr. Pere Basora Macaya 

 Sr. Enric Carles Juanpere Domènech 

 Sr. Paco Fernández Fores 

 Sr. Pere Estrems Rebull 

 Sr. Miguel Angel Salor 

 Sr. Juanjo Guillamet Lainez 

 Sra. Mireia García-Villaruvia Muñoz 

 Sr. Victor Manuel Salagaray García 

 Sr. Sebastià Garcia Navarrete 

Secretari del comitè: Sr. Pere Saura Martínez 

1.3  Jurisdicció 

Aquesta prova queda regulada i es regeix per les següents normes: 

• Prescripcions comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la Federació Catalana 

d'Automobilisme per enguany. 

• Pels respectius Reglaments Esportius i Tècnics dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya pels que 

puntua la prova. 

• Reglaments Esportius i Tècnics de la Copa de Escuderias del Campeonato de España de Rallys de 

Vehículos Históricos. 

• 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. 

1.4 Oficials i Delegats federatius 

Comissaris Esportius 

President Sr. Josep Mª Bellot Pla  CD-0487-CAT 

Comissaris Esportius Sr. Eduardo Gallego Logan CD/I-0080-ESP 

 Sr. Jaume Huguet Ribosa CD-0212-CAT 
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Direcció de cursa 

Director de cursa Sr. Pere Saura Martínez DC/I-0032-ESP 

Directors adjunts Sr. Daniel Martí Rodríguez DC-1544-CAT 

 Sr. Juan Bautista Font DC/I-0030-ESP 

 Sr. Pau Cabré Guinovart DC-0048-CAT 

 Sr. Oriol Saura Capdevila DC-1072-CAT 

Secretaria de la prova  

Secretaria Sra. Mª Jose Sierra Sánchez SC-1215-CAT  

Observadors 

FCA Sr./Sra. 

Seguretat 

Cap de seguretat Sr. Pere Saura Martínez DC/I-0032-ESP 

Delegat seguretat FCA Sr./Sra.  

Comissaris tècnics 

Cap comissaris tècnics Sr. Enric Riudavets Clofent JOC-1593-CAT 

Delegat tècnic FCA Sr. Jesús Garcia Sanfeliu JOC-0697-CAT 

Cronometratge i classificacions 

Cap cronometratge Sr. David Bou Grandia JOB-0178-CAT 

Adjunts cronometratge Sr. Jesús Villarreal Castaño OB-0908-CAT 

 Sra. Yolanda Codina Segura OB-0907-CAT 

 Sr. Xevi Valverde OB-XXXX-CAT  

Serveis mèdics 

Cap de serveis mèdics: Sr.  

Trams especials, parcs tancats, d'assistència i reagrupaments 

Cap de tram Sr. Josep Mª Ferrer Ferrer DC-0402-CAT 

Cap de tram Sr. Lluís Rosello Brustenga DC-0438-CAT 

Cap de tram Sr. Jaume Brunet Nolla DC-0693-CAT 

Cap Parc Tancat Sr. David Martínez Gambin JDA-0689-CAT 

Equips tram, controls i seguretat 

 Escudería Baix Camp 

 Escudería Costa Daurada 

 Escudería Cucafera Ràcing 

 Ajut del Bàges 

 Auto Sport Igualada 

 Clàssic Motor Club del Bàges 

 Biela Club Manresa 

Relacions amb els competidors 

 D. Cesar Abraldes Barón CD/I-0020-ESP  

 

D'acord el que s'indica en l'article 14 de les Prescripcions Comunes del Campionat de Catalunya de Ral·lis de 

l'any en curs, serà publicat en un Complement al Reglament, amb tots els oficials que actuïn en la prova, fent es-

ment de la funció a realitzar i el seu número de llicència. 
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1.5 Identificacions 

Les identificacions dels oficials de la competició seran les següents: 

• Cap de Tram: Pitralvermell 

• Cronometrador: Pitral verd 

• Comissaris de ruta: Pitral groc 

• Comissaris de seguretat: Pitral groc 

• Comissaris mèdics: Pitral blanc 

• Comissaris tècnics: Pitral blau 

• Relació amb els participants: Pitral vermell 

 

Art. 2 PUNTUABILITAT  

El VII Rally Costa Daurada LegendReus, puntuapels següents campionats: 

• Campionat de Catalunya de pilots i copilots de vehicles Històrics de Ral·lis d’Asfalt. Coef. 8 

• Campionat de Catalunya de Regularitat Sport (RS) de pilots i copilots de vehiclesHistòricsde Ral·lis 

d’Asfalt. Coef. 8 

• Campionat de Catalunya de Regularitat (R) de pilots i copilots de vehicles Històrics de Ral·lis d’Asfalt. 

Coef. 8 

• Copa de Catalunya per cada grup de Regularitat Sport 

• Copa de Catalunya per cada grup de Regularitat. 

• Copa de Escuderias del Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos (CERVH) 

Art. 3 DESCRIPCIÓ  

• Distància total del recorregut: 572,83 km. 

• Nombre total de TC: 12 

• Distància total dels TC: 164,626 km. 

• Nombre de trams diferents: 6 

• Nombre de seccions: 4 

• Nombre d'etapes: 2 

Art. 4 VEHICLES ADMESOS I CATEGORIES   

Seran admesos els següents vehicles agrupats en categories, grups i classes: 

4.1 VELOCITAT 

4.4.1 Velocitat Històrics. Classificació única per aquesta categoria. 

• Pre75 - Classe1 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/58 fins al 31/12/1975. Grups 1, 2, 3, 4 i 5. 

• Pre 85 - Classe2 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/76 fins al 31/12/1985. Grups 1 i N. 

• Pre 85 - Classe3 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/76 fins al 31/12/1985. Grups 2, 3, 4, 5, A i B. 

• Pre 93 - Classe4 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/86 fins al 31/12/1993. Grups 1 i N. 

• Pre 93 - Classe5 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/86 fins al 31/12/1993. Grups 2, 3, 4, 5, A i B. 

• FIA 

Vehicles dels grups 1, 2, 3, 4, 5, N, A i B amb fitxa d’homologació́ FIA des de 01.01.1958 fins el 31.12.1990 i 

amb passaport FIA vigent.  
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4.4.2 Velocitat vehicles d’interès històric. Classificació única per aquesta categoria. 

L’organitzador del Rally Costa Daurada Legend 2022 es reserva l’opció d’admetre a participar en la modalitat de 

velocitat, vehicles d’especial interès històric i esportiu dels grups A, N i B amb fitxa d’homologació entre el 

01/01/1994 i el 31/12/2000, d’acord a l’article IV del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis. 

Aquests equips tindran una classificació pròpia i serà totalment independent a la dels participants del grups 

històric de velocitat i no puntuaran ni bloquejaran punts de cap Trofeu o Campionat de Catalunya. 

4.4.3 Velocitat Legend. Categoria sense temps ni classificacions. 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/58 fins al 31/12/1993, dels Grups 1, 2, 3, 4, N, A i B, totes les 

cilindrades. 

Rèpliques de vehicles homologats FIA des de 01/01/1958 fins el 31/12/1993. 

Vehicles ex-oficials des del 01/01/1994 al 31/12/2000. Equips admesos a criteri de l’organització i amb el vist i 

plau de la Comissió de Clàssics de la FCA. 

4.4.4 Requisits Velocitat(4.4.1 / 4.4.2 / 4.4.3) 

Documentació vehicle: 

• Fitxa homologació FIA 

• Passaport Tècnic FCA (només per vehicles que competeixen habitualment a Catalunya) 

Llicències: 

• Llicència autonòmica P per al pilot i C per al copilot o superior. 

• PPP Permís de Participació Pilot / PPC Permís de Participació Copilot. 

• Els pilots i/o copilots amb llicència d'altres paisos (excepte andorrans i portuguesos) es necessària 

llicència la llicència nacional de pilot i/copilot i el permís de la seva ADN. 

Seguretat vehicle: 

• Arc de seguretat de conformitat amb l’Annex "J" del CDI de la FIA. En cas de dubte es recomana fer 

consulta a la comissió tècnica de la FCA. 

• Seients amb homologació FIA vigent. 

• Neumàtics segons reglamentació FIA per ral·lis d'asfalt. 

• Arnés de seguretat amb homologació FIA vigent. 

• Sistema d'extinció segons art. 253 annex "J" FIA. 

Seguretat pilot i copilot: 

• Casc i HANS, mono, sota casc, roba interior i calçat. Els guants són obligatoris pel pilot i opcionals pel 

copilot. Tot amb homologació FIA vigent. 

4.2 REGULARITAT SPORT 

4.2.1 Regularitat Sport RS (Màx. 70 Kh).Classificació única i específica per aquesta categoria. 

• Pre 75 - Classe1 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/58 fins al 31/12/1975. Grups 1, 2, 3, 4 i 5. 

• Pre 85 - Classe2 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/76 fins al 31/12/1985. Grups 1 i N. 

• Pre 85 - Classe3 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/76 fins al 31/12/1985. Grups 2, 3, 4, 5, A i B. 

• Pre 93 - Classe4 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/86 fins al 31/12/1993. Grups 1 i N. 

• Pre 93 - Classe5 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/86 fins al 31/12/1993. Grups 2, 3, 4, 5, A i B. 

• FIA 

Vehicles dels grups 1, 2, 3, 4, 5, N, A i B amb fitxa d’homologació́ FIA des de 01.01.1958 fins el 31.12.1990 i 

amb passaport FIA vigent.  
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4.2.2 Legend RS 

Categoria sense temps ni classificacions, restringit als temps òptims de les mitjanes de la categoria Regularitat 

Sport +/- 10%. 

• Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/58 fins al 31/12/1993, dels Grups 1, 2, 3, 4, N, A i B, 

totes les cilindrades. 

• Rèpliques de vehicles homologats FIA des de 01/01/1958 fins el 31/12/1993. 

• Vehicles ex-oficials des del 01/01/1994 al 31/12/2000. Equips admesos a criteri de l’organització i amb 

el vist i plau de la Comissió de Clàssics de la FCA. 

4.2.3 Requisits RS(4.2.1 / 4.2.2) 

Documentació vehicle: 

• Fitxa homologació FIA 

• Passaport Tècnic FCA (només per vehicles que competeixen habitualment a Catalunya) 

• Fitxa d'acceptació FCA (només per rèpliques de vehicles homologats FIA del grup Legend FCA). 

Llicències: 

• Llicència federativa tramitada per la FCA o una Federació Autonòmica i apta per aquesta especialitat. 

• PPP Permís de Participació Pilot / PPC Permís de Participació Copilot. 

• Els pilots i/o copilots amb llicència d'altres paisos (excepte andorrans i portuguesos) es necessària 

llicència la llicència de pilot i/copilot i el permís de la seva ADN. 

Seguretat vehicle: 

• Arc de seguretat de 6 punts. Els vehicles amb fitxa d'homologació FIA anterior al 31/12/1993 podran 

portar l’arc de seguretat segons l’any de fabricació del vehicle de conformitat amb l’Annex “K” del CDI 

de la FIA. En cas de dubte es recomana fer consulta a la comissió tècnica de la FCA. 

• Arnés de seguretat conforme a la norma FIA 8853/98 ó 8854/98.(caducitat + 5 anys). 

• Seients amb homologació FIA (caducitat + 5 anys). 

• Pneumàtics legals para circulació en carretera norma DOT o E. 

• Extintor de 2kg FIA. 

Seguretat pilot i copilot: 

• Casc amb homologació FIA vigent segons llista tècnica núm. 25 FIA. 

• Mono ignífug i sotacasc norma FIAStandard 8856-2000. 

• Guants obligatoris pel pilot i facultatius pel copilotFIA Standard 8856-2000. 

• Es recomana roba interior i calçat ignífugs. 

4.3 REGULARITAT (Màx. 55 km/h) 

Classificació única i específica per aquesta categoria. 

• Pre 75 - Classe1 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/58 fins al 31/12/1975, Grups 1, 2, 3, 4 i 5. 

• Pre 85 - Classe2 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/76 fins al 31/12/1985, Grups 1 i N. 

• Pre 85 - Classe3 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/76 fins al 31/12/1985, Grups 2, 3, 4, 5, A i B. 

• Pre 93 - Classe4 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/86 fins al 31/12/1993, Grups 1 i N. 

• Pre 93 - Classe5 

Vehicles amb fitxa d’homologació FIA des de 01/01/86 fins al 31/12/1993, Grups 2, 3, 4, 5, A i B. 

• FIA 

Vehicles dels grups 1, 2, 3, 4, 5, N, A i B amb fitxa d’homologació́ FIA des de 01.01.1958 fins el 31.12.1990 i 

amb passaport FIA vigent.  
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Requisits regularitat R (4.4) 

Documentació vehicle: 

• Fitxa homologació FIA 

• Passaport Tècnic FCA (només per vehicles que competeixen habitualment a Catalunya) 

Seguretat vehicle: 

• Extintor de 2kg FIA. 

• Seients del vehicle amb reposacaps d'origen o baquets amb homologació FIA (caducitat +5 anys). 

Seguretat vehicle(RECOMANAT): 

• Arc de seguretat de 6 punts. Els vehicles amb fitxa d'homologació FIA anterior al 31/12/1993 podran 

portar l’arc de seguretat segons l’any de fabricació del vehicle de conformitat amb l’Annex “K” del CDI 

de la FIA. En cas de dubte es recomana fer consulta a la comissió tècnica de la FCA. 

• Arnés de seguretat amb homologació FIA (caducitat + 5 anys). 

Seguretat pilot i copilot: 

• Casc i sotacasc amb homologació FIA vigent. 

Seguretat pilot i copilot (RECOMANAT): 

• Mono, roba interior,calçat i guants amb homologació FIA vigent. 

Llicències: 

• Llicència autonòmica PR per al pilot i COR per al copilot o superior. 

• Llicència de pilot i/copilot nacional d'una altre ADN. Excepte per als pilots andorrans i portuguesos es 

necessita permís de la seva ADN. 

• PPP Permís de Participació Pilot / PPC Permís de Participació Copilot. 

4.4 A TOTES LES CATEGORIES: 

• 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. Es permet incorporar als fars suplementaris 

bombetes tipus led sempre que les carcasses mantinguin l'aparença externa dels fars de l'època. 

• No es permet la instal·lació de regletes o fars suplementaris de leds. 

• S'autoritza el muntatge de faldilles transversals antigraveta. 

Art. 5 SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS  

5.1 Inscripcions 

Tota persona que vulgui participar en el VII Ral·li Costa Daurada LegendReus, ha de pot enviar la sol·licitud 

d'inscripció, a partir del dia 1setembre de 2022, fins a les 20:00 hores del dia 27 d'octubre, degudament 

complimentada a la secretaria de la prova per:  

• Correu electrònic a: inscripcions@rallycostadaurada.com 

• A traves del formulari d'inscripció de la web www.rallycostadaurada.com 

Les dades relatives al copilot es podran modificar fins el dia de les verificacions administratives. 

5.2 Nombre de vehicles admesos 

El nombre de vehicles admesos està limitat a 120 vehicles. 

En cas de superar el nombre màxim d’inscrits es seleccionaran les sol·licituds d'inscripció seguint els següents 

criteris: 

• Participants assidus als diferents Campionats i Copes de Catalunya de Ral·lis 

• Participants assidus a la prova 

• Ordre de recepció de la sol·licitud d'inscripció 

• A criteri del organitzador 
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Art. 6 DRETS D’INSCRIPCIÓ I ASSEGURANCES  

6.1 Els drets d'inscripció acceptant la publicitat de l'organització son els següents: 

 

 Bonificada Normal 

VELOCITAT i LEGEND 520€ 550€ 

Regularitat Sport 450€ 480€ 

Regularitat 430€ 460€ 

 

Les inscripcions formalitzades i pagades abans del 15 de setembre es podran acollir als drets d'inscripció 

bonificats.Els equips socis de l'Escuderia Baix Camp disposen de drets d'inscripció bonificats.No acceptar la 

publicitat de l'organització comporta doblar els drets d'inscripció. 

Per formalitzar la inscripció, cal fer ingréso transferència amb l'import dels drets d’inscripció, indicant el nom del 

pilot, al núm. de compte de Caixabanc: 

ES56 2100 1804 5102 0017 9375 

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

NO es lliurarà cap documentació, si no s’han fet efectius els drets d’inscripció. 

6.3 Es retornaran els drets d'inscripció: 

• Inscripcions refusades. 

• Si el ral·li no es disputa, per decisió unilateral del comitè organitzador. 

L’organitzador retornarà el total de la inscripció als competidors que comuniquin la seva baixa abans del 

tancament d'inscripcions.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 començar les verificacions administratives. 

Donades les excepcionals i canviants circumstàncies derivades de la Covid-19, en cas que les administra-

cionscivils o esportivescompetentsdesprés de les 19:00h del dia 24 d'octubre obliguin a cancel·lar la prova, 

l'organitzador es compromet a retornar el 70% de la inscripció als competidors. El 30% restant es destinarà a 

cobrir part de les despeses generades fins a aquell moment per l'organització de la prova. 

6.4 La pòlissa d'assegurança contractada per l'organitzador cobreix les garanties exigides per la RFEdA.En tots els 

casos serà d’aplicació l’article 6 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de España 

2022. 

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 la seva única i exclusiva responsabilitat, assumint tots els 

danys i perjudicis que puguin sofrir con 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 tos 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 con a conseqüència de la 

participació en la prova, així con els exclouen de tota responsabilitat i renuncien a formular cap reclamació contra 

els mateixos. 

 
Art. 7 PUBLICITAT  

7.1 Els concursantsque acceptin la publicitat proposada per l'organitzador hauran de reservar els espais d’acord a 

l’article 13 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis.La ubicació de la publi–citat al vehicle es 

publicarà a través de complement al reglament. 
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Art. 8 DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA  

8.1 En el decurs del ral·li, l'hora oficial serà via satèl·lit. 

8.2  Les penalitzacions seran les previstes en el Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis 2022 i en 

el Reglament Esportiu dels Campionats de Catalunya de Regularitat Sport i Regularitat, segóns pertoqui. 

8.3 Abans de la sortida, els vehicles participants s'agruparan en un parc tancat de sortida situat a la Plaça de la 

Llibertat de Reus.Els vehicles podran entrar en aquest parc des de les 12:00 hores fins a les 14:00 hores.La 

sortida del primer vehicle serà a les 17:00 hores del dia 4 de novembre de 2022, del pòdium de sortida situat a la 

Plaça de la Llibertat de Reus. 

8.4  El cronometratge de RS i R, serà amb el sistema GPS d'Iteria. 

8.5 Es podrà entrar amb avançament als controls horarisCH6B de final d’etapa 1 i CH12A, final de ralli. 

Art. 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. 

9.2 Verificacions administratives 

Divendres 4 de novembre. Fira de Reus (Tecnoparc). Av. de Bellissens, 40, 43204 REUS 

• Del núm. 01 al núm. 24, de les 08:45h a les 09:44h. 

• Del núm. 25 al núm. 49, de les 09:45h a les 10:44h 

• Del núm. 50 al núm. 74, de les 10:45h a les 11:44h 

• Del núm. 75 al núm.120, de les 11:44h a les 13:00h 

9.3 Verificacions tècniques 

Divendres 4 de novembre. Fira de Reus (Tecnoparc). Av. de Bellissens, 40, 43204 REUS 

• Del núm. 01 al núm.24, de les 09:00h a les 09:59h. 

• Del núm. 25 al núm.49, de les 10:00h a les 10:59h 

• Del núm. 50 al núm.74, de les 11:00h a les 11:59h 

• Del núm. 75 al núm.120, de les 12:00h a les 13:30h 

9.4 Verificacions finals 

Si ho demanen els Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a una hora i lloc a per determinar. 

Art. 10 CLASSIFICACIONS I TROFEUS  

10.1 Classificacions 

S'establiran les classificacions següents: 

• Classificació general scratx de la categoria Velocitat 

• Classificació general scratx de la categoria Velocitat Vehicles d’interès històric 

• Classificació general scratx de la categoria de Regularitat Sport 

• Classificació general scratx de la categoria de Regularitat 

• Classificació per grups (Pre75-Classe1, Pre85-Classe2, Pre85-Classe3, Pre93-Classe4 i Pre93-

Classe5)de cada categoria. 
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10.2 Trofeus i reconeixements 

Es lliuraran els següents trofeus a pilot i copilot de cada categoria: 

 

 Velocitat 
• 1r, 2n i 3r classificats scratx 

• Trofeu Ciutat de Reus, al equip classificat amb el millor registre al tram La Mussara (A1 o A2). 

• 1r, 2n i 3r de cada grup 

 Vehicles d’interès històric 

• 1r, 2n i 3r classificats scratx 

 Regularitat RS 

• 1r, 2n i 3r classificats scratx 

• Trofeu Ciutat de Reus, al equip classificat amb el millor registre al tram La Mussara (A1 o A2). 

• 1r, 2n i 3r de cada grup 

 Regularitat R 

• 1r, 2n i 3r classificats scratx 

• Trofeu Ciutat de Reus, al equip classificat amb el millor registre al tram La Mussara (A1 o A2). 

• 1r, 2n i 3r de cada grup 

 Legend i Legend RS 

• TrofeuFinisher RCDL2022a tots els participants que acabin la prova. 

10.3 Lliurament de trofeus i reconeixements 

El lliurament de trofeus tindrà lloc a les 21:00 h del 5 d'octubre de 2022, al escenari de la plaça de la Llibertat. 

Els 3 primers equips classificats de les categories Velocitat, Velocitat d'interès Històric, Regularitat Sport i 

Regularitat hauran de presentar-se al lliurament de premis amb el mono ignífug i els seus vehicles al pòdiumper 

fer la cerimònia final del Vermut. 

Tots els equips participants que assisteixin a l'acte de lliurament de trofeus,rebran 2 plaques metàl·liques del 

VIIRally Costa Daurada Legend Reus amb el seu dorsal. 

Un cop finalitzat l'acte, i en el mateix espai, se servirà l'habitual refrigeri per a tots els equips participants, familiars 

i assistències, patrocinadors i organització. 

Art. 11 EXTRA RAL·LI   

11.1 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 Director de Cursa. 

11.2 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 bea les cruïlles intermèdies i sempre sota el criteri 

de Direcció de Cursa. 

11.3 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. 

11.4 Els equips que s’acullin a la fórmula Extra Ral·li sols podran aparèixer a la classificació del tram que disputin i a la 

Classificació Final apareixeran com retirats. 
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Art. 12  RECONEIXEMENTS. 

12.1    Els reconeixements dels trams cronometrats seran única i exclusivament de les 16 h del 24 de Octubre a les 20h 

del 3  de Novembre  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. 

 
12.1 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. 

Art. 12 DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES  

L’organitzador es compromet a publicar dins dels terminis establerts tota la informació sobre el ral·li (inscrits, 

itinerari, horaris, complements, etc.) al tauló oficial d’anuncis disposat a www.rallycostadaurada.com. 

El servei de grues contractat per l’organització tenen com única missió la retirada dels vehicles dels diferents 

trams cronometrats, com conseqüència d’alguna avaria o accident i que impedeixin el pas de la resta de 

competidors, quedant a criteri exclusiu de l’organització qualsevol altra prestació. 

Tots els oficials del present reglament particular i els complements que siguin publicats, son nomenats Jutges de 

Fets. 

Els reconeixements dels diferents trams cronometrats seran lliures en els terminis establerts en el programa horari 

del present reglament particular de la prova. Cal ser molt curós en el respecte de les normes de circulació, 

convivència i respecte als veïns. L’organització en col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra podran fer 

controls aleatoris en qualsevol dia i moment. 

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. 

Art. 13 CENTRES MÈDICS  

Els centres mèdics d’assistència previstos en cas d’accident són els següents: 

Hospital Universitari Sant Joan de Reus 

Avinguda del Doctor Josep Laporte, 2, 43204 REUS. 

Tel. 977 310 300 

http://www.rallycostadaurada.com/
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Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 

Carrer Dr. Mallafrè Guasch, 4. 43005 TARRAGONA.  

Tel. 977 295 800 

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 

Carrer de Benet Messeguer, s/n. 43770 MÓRA D'EBRE.  

Tel. 977 401 863 

 

 

 

Reus, 30 d’Agost de 2022 

El Comitè Organitzador 


