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I. PROGRAMA HORARI 

Data Hora Acte a realitzar Lloc 
09/01/2023 00h00 Obertura d'inscripcions www.rallyclassics.org 

16/02/2023 20h00 Publicació del Reglament Particular i del Tram de Calibració 

27/02/2023 20h00 Tancament d'inscripcions 

09/03/2023 20h00 Publicació de la llista d'inscrits 

13/03/2023 9h a 13h i 
16h a 20h 

Lliurament de documentació i Verificacions administratives 
opcionals. Entrega del Briefing escrit i de les Mitjanes de 
Regularitat 

OFICINA PERMANENT 
Hotel Gran Ultonia 
Gran Via Jaume I, 22B 
(GIRONA) 
 

14/03/2023 10h a 13h i 
16h a 20h 

Lliurament de documentació i Verificacions administratives 
opcionals. Entrega del Briefing escrit i de les Mitjanes de 
Regularitat 

15/03/2023 10h a 13h i 
16h a 20h 

Lliurament de documentació i Verificacions administratives 
opcionals. Entrega del Briefing escrit i de les Mitjanes de 
Regularitat 

16/03/2023 8h00 a 17h Lliurament de documentació i Verificacions administratives 
opcionals. Entrega del Briefing escrit i de les Mitjanes de 
Regularitat 

09h00 a 
16h00 

Verificacions tècniques i muntatge GPS Velocitat FCA (Segons 
convocatòria individual amb CH) 

Pavelló Muncipal 
d’Esports Palau-2 
(GIRONA) 16h00 a 

19h30 
Verificacions tècniques i muntatge GPS Regularitat FCA 
(Segons convocatòria individual amb CH) 

19h00 1a reunió dels Comissaris Esportius FCA. OFICINA PERMANENT 
Hotel Gran Ultonia 19h30 Publicació de la llista d'autoritzats a prendre la sortida 

20h15 Lliurament dels carnets de ruta 1a secció.  PARC TANCAT 
Parking Rotonda de 
Pedret (GIRONA) 

20h30 Sortida de la primera secció 1er participant.  

22h20 Arribada de la primera secció 1er participant.  

17/03/2023 09h00 Hora límit d’entrada al parc tancat pels participants de 
Regularitat. 

09h15 Lliurament dels carnets de ruta 2a secció. 15 minuts abans 
de la sortida de cada participant. (només participants 
regularitat) 

09h30 Sortida de la segona secció 1r participant 

14h15 Arribada de la segona secció 1r participant REAGRUPAMENT  
C/ Pla de la Seva. 
FORNELLS DE LA 

SELVA 

15h35 Sortida de la tercera secció 1r participant 

20h55 Arribada de la 3a secció / 1a etapa 1r participant PARC TANCAT 
Parking Rotonda de 
Pedret (GIRONA) 

22h30 Publicació Resultats 1a Etapa i Ordre de sortida 2a Etapa 
Velocitat 

OFICINA PERMANENT 
Hotel Gran Ultonia 

23h30 Publicació Resultats 1a Etapa i Ordre de sortida 2a Etapa 
Regularitat 

18/03/2023 7h00 Hora de presentació pels participants que desitgin reintegrar-
se al rally sota la normativa Extra Rally 

PARC TANCAT 
Parking Rotonda de 
Pedret (GIRONA) 7h15 Entrega carnets de ruta 2a etapa 

7h30 Sortida de la  4a secció / 2a etapa 1r participant 

11h50 Arribada de la 4a secció 1r participant REAGRUPAMENT  
C/ Pla de la Seva. 
FORNELLS DE LA 
SELVA 

13h10 Sortida de la 5a secció 1r participant 

18h00 Arribada de la 5a secció 1r participant. Final del Ral.li PARC TANCAT 
Parking Rotonda de 
Pedret (GIRONA) 

18h30 Inici de les verificacions finals AUTO TALLER ALCALÀ 
Ctra. de Taialà 14 
(17007 GIRONA) 

20h30 2a Reunió dels Comissaris Esportius FCA. OFICINA PERMANENT 
Hotel Gran Ultonia 
PARC TANCAT 
Parking Rotonda de 
Pedret (GIRONA) 

21h00 Publicació Classificació Provisional Velocitat 

21h30 Entrega de premis velocitat 

22h30 Publicació Classificació Provisional Regularitat 

23h00 Entrega de premis regularitat 
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Tauler oficial d'anuncis 
A partir del dia 16 de febrer a les 9 hores, fins el dia 19 de març, el Tauler oficial d’anuncis 

serà a l’aplicació Sportity,  
Com a taluer oficial d’anuncis s’utilitzarà l’aplicació per telèfons mòbils Sportity per enviar 

notificacions “push” amb tots els nous documents que es publiquin. 
L’aplicació Sportity es pot descarregar des de Google Play o AppStore, i el password serà 
“RCBFCA”. 

 
Parcs d’assistència: 7 

Estaran situats a: C/ Pla de la Seva (Fornells de la Selva) 
 
Hi haurà zones d’assistència remota al llarg del recorregut, situades a Tossa de Mar i Sant 

Hilari Sacalm. 
 

 

1. ORGANITZACIÓ. 

 
1.1 Definició: 

L'entitat Club RallyClassics, amb el permís d'organització de la Federació Catalana 
d'Automobilisme núm. , organitza el 71 Rally Motul Costa Brava, de categoria 
internacional, que es desenvoluparà els dies 16 al 18 de març de 2023. 

 
1.2 Comitè Organitzador: 

 President:  ALEX ROMANI 
 Vocals:  JORDI PARRO 
   RAMON GARCIA 

   ENRIC BALLADARES 
   ROBERT VIDAL 

 Secretari: TERE ARMADANS 
 
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. 

- 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:  SR. XAVIER VIZCARRA CANUDAS CD-0155-CAT 

 SR. JOSEP MARIA BELLOT PLA CD-525-CAT 

 SR. JAUME HUGUET RIBOSA CD-0320-CAT 

Direcció de cursa 

Director de cursa: SRA. TERE ARMADANS VIDAL DC-0958-CAT 

Director adjunt: SR: MARC ABRALDES VELASCO DC-0005-AR 

   

Secretari de la prova: SRA. TERE ARMADANS VIDAL DC-0958-CAT 

   

Cap de seguretat: SR. IGNASI OLLER CARBO DC-0108-CAT 

Comissaris tècnics: 

Cap: SR. JOAN SANCHEZ PEREZ OC-0439-CAT 

 SR. DAVID MARTINEZ GAMBIN OC--CAT 

 SR. JOSEP Mª IGLESIAS BARBA OC-0442-CAT 

 SR. CHRISTIAN RESINA OC-0293-CAT 

 SR. RAMON PASCUAL CUBELLS OC-0698-CAT 

 SR. RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ OC-0091-CAT 

 SR. JORDI MASO CARDONA OC-0186-CAT 

Oficials de relacions amb 

els competidors: 

SR. CESAR ABRALDES BARON CD-0012-CAT 

Cronometratge i Classificacions: 

Cap Cronometratge SR. RAMON GARCIA RAMIREZ JOB-0507-CAT 

Cap coordinador de 
serveis mèdics: 

SRA. ANNA CARRERAS JOM núm. 

Caps de Tram: 

 SR. LLUIS ROSELLO BRUSTENGA DC-0968-CAT 

 SR. JOSEP MARIA FERRER FERRER DC-0419-CAT 

 SR. XAVIER GARCIA JARRETA DC-0134-CAT 

   
1.5 Identificacions: 

Les identificacions dels oficials en funcions són: 
- Caps de Tram:    Peto Vermell 
- Cronometradors:    Peto Blau 

- Comissaris de Seguretat:   Peto Taronja 
- Comissaris de Parc:   Peto Blau 

- Comissaris Tècnics:    Peto Verd 
- Relacions amb els Competidors: Peto Vermell 
- Responsable Parc Assistència:  Peto Rosa 

 
II. MODALITATS GENERALS 

 
Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 4.1.2 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 
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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 71 Rally Motul Costa Brava ha de trametre 

la sol·licitud d'inscripció, a partir del dia 9 de Gener de 2023 i fins a les 20 hores del dia 
27 de febrer de 2023, degudament complimentada a la Secretaria de la prova a:  

www.rallyclassics.org 

 
Les dades relatives al copilot poden completar-se fins el dia 16 de març de 2023 a les 

17h. 
 

5.2 El nombre de vehicles admesos està limitat a 240 
 
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: 

Acceptant la publicitat facultativa    1195 Euros 
No acceptant la publicitat facultativa  2390 Euros 
Regularitat     945 Euros 

Regularitat No acceptant la publicitat 1890 Euros 
 

El pagament s’ha de fer abans de les 20h del dilluns 27 de Febrer de 2022 mitjançant 
transferència bancària al compte següent: 
 

BBVA 
Club RallyClassics 

ES48 0182 9764 2302 0000 1717 
 
Indicar en la transferència el nom del pilot que la fa. 

  
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 80 % 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. 
En tots els casos serà d’aplicació l’article 6 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, 
Copes i Trofeus de Catalunya d’enguany. 

http://www.rallyclassics.org/
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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. 

 

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. 
- Un espai de 30 x 10 cm al centre del vidre posterior del vehicle amb la menció “MOTUL” 

 

8. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA. 

 
8.1 En el decurs del Ral·li, l'hora oficial serà: VIA SATÈLIT 

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 han de presentar-se al Control Horari de 
Sortida situat a la sortida del Parc d’Assistència 15 minuts abans de la seva hora teòrica 

de sortida. La sortida del primer vehicle de velocitat des del CH 0 serà a les 20h30 hores 
del dia 16 de març de 2023. 

8.4 Controls horaris: 
8.4.1 En el/s control/s horaris núm. 7b, 7c i 13c, de final de la 1a Etapa i final de Ral·li 
SI es podrà entrar amb avançament. 

8.5 Els participants de Regularitat i Regularitat Sport començaran la prova a partir de 
l’inici de la 2a secció.  

 
 

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: 
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A. Verificacions administratives: 
Dia:  13 març 2023 de 9 a 13h i de 16 a 20h. lloc: Hotel Gran Ultonia 

 14 març 2023 de 10 a 13h i de 16 a 20h.  lloc: Hotel Gran Ultonia 
 15 març 2023 de 10 a 13h i de 16 a 20h. lloc: Hotel Gran Ultonia 

 16 març de 2023 de 8h00 a 17h. lloc: Hotel Gran Ultonia 
   
B Verificacions tècniques: 

Dia: 16 de març de 2023 de 09h00 a 19h30 
PER EQUIPS QUE PARTICIPIN ALS CAMPIONATS DE CATALUNYA DE VELOCITAT: 

Al Pavelló Municipal Palau - 2 
 
Es publicarà horari individualitzat per complement. 

 
9.2 Verificacions finals: 

Si ho demanen els Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a:  
AUTO TALLER ALCALÀ. Ctra. de Taialà 14 (17007 GIRONA) 
 

 

10. CLASSIFICACIONS. TROFEUS. 

 
10.1 Classificacions 

S'establiran les classificacions següents: 
- classificació general scratch Campionat de Catalunya Ral·lis Asfalt 

- classificació general scratch Campionat de Catalunya de Regularitat Esport 
- classificació general scratch Campionat de Catalunya de Regularitat  
- classificació per cada grup Vehicles Històrics de Ral·lis Asfalt 

- classificació per escuderies 
 

10.2 Trofeus 
 Els trofeus que es lliuraran seran els següents. 
Campionat de Catalunya Ral·lis Asfalt 

- 5 primers de la classificació general scratch Campionat de Catalunya Ral·lis Asfalt per 
Històrics (pilot i copilot) 

- 1r classificat de cada grup Vehicles Històrics de 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) 
Campionats de Catalunya de Regularitat Esport i Regularitat 

- 3 primers de la classificació general scratch Campionat de Catalunya Regularitat Esport 
(pilot i copilot) 
- 3 primers de la classificació general scratch Campionat de Catalunya Regularitat (pilot i 

copilot) 
- 1er Classificat de cada grup Copa de Catalunya Regularitat Esport. 

- 1er Classificat de cada grup Copa de Catalunya Regularitat. 
 

 

10.3 El lliurament de trofeus de velocitat tindrà lloc a les 21:30 hores del dia 18 de març 
de 2023 a: Pòdium Pàrquing Rotonda de Pedret (GIRONA) 
El lliurament de trofeus de regularitat tindrà lloc a les 23:00 hores del dia 18 de març de 

2023 a: Pòdium Pàrquing Rotonda de Pedret (GIRONA) 
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11. RECONEIXEMENTS. 

 
11.1 Queda prohibit fer marxa enrere dins el tram i circular en sentit contrari dins el 

mateix. 
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. 

 
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. 

 

Art. 12 EXTRA RAL·LI (segons Art. 24 del Reglament Esportiu del CCR) 

 
En compliment de la normativa del Campeonato de España de Rallies para Vehiculos 

Historicos de Velocidad y de Regularidad, i per evitar greuges comparatius entre els 
participants inclosos en el mateix, i els participants que només participin als Campionats 

de Catalunya, l’aplicació de la normativa Extra Ral.li es farà seguint la normativa del rang 
superior. En aquest cas, la normativa del Campeonato de España de Rallies Historicos 
para Velocidad i Regularidad ens remet al reglament del Campionat d’Europa de Rallis 

Històrics. Per tant, la normativa Extra Ral.li es modifica per equiparar-se al article 54 
Reglament Esportiu del European Historic Rally Championship.  

 
12.1 Es faran els arranjaments per permetre a un concursant que no ho hagi començat 
o acabat, durant la 1a Etapa, un dels trams cronometrats i/o que no hagi fitxat a l'últim 

control horari de l’etapa, o no hagi entrat amb el cotxe al Parc Tancat, per continuar el 
ral.li i ser readmès a l’Etapa següent. 

Els participants es podran reincorporar a la Segona Etapa tret que abans de la publicació 
de la classificació de la 1a Etapa, informin al Director de Cursa per escrit de la seva 
intenció de retirar-se del ral·li. 

Els competidors que vulguin ser readmesos hauran de presentar-se al Parc Tancat 30 
minuts abans de l'inici de la 2a Etapa. En el cas del 71 Rally Costa Brava, l’hora de 

presentació seran les 7h00 del 18 de Març. 
Els retirats durant la 1a secció del ral.li (Dijous 16 de Març) només es podran reincorporar 
al inici de la 2a etapa del mateix (Dissabte 18 de Març).  

El director de cursa o els comissaris poden ordenar tornar a verificar el cotxe. 
Aquesta recuperació no s'aplica a la 2a etapa del ral.li. 

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, 
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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 Tancat un cop reparat, on serà verificat 
pels Comissaris Tècnics si es el cas. L’hora màxima d’entrada al Parc Tancat serà a les 
7h00 del Dissabte 18 de Març Els vehicles es verificaran a les 7h15 del Dissabte 18 de 

Març. Al participant se li proporcionarà un nou carnet de ruta amb hora de sortida al C.H. 
d’entrada al Parc Tancat. Els participants que s’acullin al Extra Ral.li seran admesos 

automàticament i apareixeran a la llista d’autoritzats a participar a la 2a etapa, però 
estaran subjectes a l’aprovació per part dels Comissaris Tècnics després de la seva 
verificació al Parc Tancat.  

12.4 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. 

 

13. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES. 

 
13.1 El centre d'assistència previst per l’organitzador és: 

 
- Hospital Dr. Josep Trueta. Av. De França s/n  ( GIRONA ) 
 

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 i Assistències Remotes 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. 
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 
 

 
 
 

VILANOVA DEL VALLÈS, 22 de Febrer de 2023 
 

El Comitè Organitzador  
 


