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I. PROGRAMA HORARI 

 

 PROGRAMA-HORARI  v2   

 DIA HORA ACTE LLOC CIUTAT   

 22.12.15 20h00 Apertura inscripcions www.rallyclassics.org       

 14.03.16 20h00 Tancament Inscripcions  www.rallyclassics.org       

 15.03.16 20h00 Publicació Llista de Inscrits www.rallyclassics.org     

 

17.03.16 18h00 - 20h00 
Verificacions administratives y tècniques 

opcionals  

Rally HQ - Hotel Evenia 
Olympic Palace                         

c/Nostra Sra. Del Rosell s/n  

Lloret de 
Mar 

  

 

18.03.16 

09h00 - 13h00 Verificacions administratives  

OneOcean Club                       
Port Vell de Barcelona               

(Carrer l'Escar 26) 

Barcelona 

   

 
  

Verificacions   

 Transponders:   

 11h20 - 12h00 Dorsal 71 al 100   

 13h30 Límit entrada a Parc Tancat   

 14h00 Publicació Autoritzats   

 14h30 Briefing Equips   

 14h40 Benvinguda   

 15h00  Sortida Etapa 1    

 

19.03.16 

03h20 Publicació Ordre Sortida Etapa 2 Rally HQ - Hotel Evenia 

Lloret de 
Mar 

  

 09h30 Precintatge Dipòsits Gasolinera Cepsa   

 11h00 Sortida Etapa 2 Pòdium Lloret   

 
20h15 

Desprecintatge dipòsits i verificacions finals 
consum vehicles 

Gasolinera Cepsa 
  

 21h15 Final ECO Rally Pòdium Lloret-Passeig Marítim   

 23h00 Publicació Resultats Rally HQ - Hotel Evenia   

 20.03.16 11h30 Entrega Trofeus Pòdium Lloret-Passeig Marítim   

 

 

  
Tauler oficial d'anuncis 

 

SECRETARIA PERMANENT 

A partir del dia 5 de MARÇ a les 09:00 hores, fins el dia 7 de MARÇ a les 10:00 hores, estarà situada 

a CLUB RALLYCLASSICS situada a la Plaça Països Catalans de Vilanova del Vallès (Barcelona), 

telèfon 93 845 86 30   

 

A partir del 7 de març a les  10:00 HORES, fins al 11 de Març a les 17:00 hores, estarà situat al 

HOTEL GRAN ULTONIA (Gran Via Jaume I, 22B – GIRONA)  telèfon  972 20 38 50. 

 

Des del 11 de Març a les 17 hores fins al 17 de Març a les 12:00 estarà situada a l’Hotel Evenia 

Olimpic Palace Lloret de Mar (Av. Rieral 55-57), tel. 972 374 444 

http://www.rallyclassics.org/
http://www.rallyclassics.org/
http://www.rallyclassics.org/
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1. ORGANITZACIÓ. 

 

1.1 Definició: 

L'entitat CLUB RALLYCLASSICS, amb el permís d'organització de la Federació Catalana 

d'Automobilisme núm. XXX organitza el RALLY COSTA BRAVA ECO, de categoria regional, 

que es desenvoluparà els dies 18, 19 i 20 de març de 2016. 

 

1.2 Comitè Organitzador: 

 President:  ALEX ROMANÍ 

 Vocals: GUILLEM PÉREZ 

   XAVIER RAMON 

   ROBERT VIDAL 

 

 

1.3 Oficials: 

 

Comissaris Esportius President: SR. JORDI PARRO CD núm. 

Director de cursa: SRA. TERESA ARMADANS DC núm. 

Cap Comissaris Tècnics: SR. ALEX-MANEL RIMBAU OC núm. 

Oficial relacions amb els competidors: SR. EDUARD VARGAS DC núm. 

 SRA. ANNA VIVES  

Cap Cronometratge SR. RAMON GARCIA OB núm. 

  

 

II. MODALITATS GENERALS 

 

2. PUNTUABILITAT. 

 

El RALLY COSTA BRAVA ECO és puntuable, pels campionats, copes i trofeus següents: 

- Campionat de Catalunya d’Eficiència i Regularitat “ECOseries” 

 

3. DESCRIPCIÓ. 

 

3.1 Distància total del recorregut: 402,37 Km 

3.2 Nombre total de TC: 12 

3.3 Distància total dels TC: 169,62 Km 

3.4 Nombre de trams diferents:11 

3.5 Nombre de seccions: 2 

3.6 Nombre d'etapes: 1 

 

4. VEHICLES ADMESOS. 

Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 4 del Reglament Esportiu General del 

les ECOseries 2016. 

 

 

 

5. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS. INSCRIPCIONS.  
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5.1 Tota persona que vulgui participar en el RALLY COSTA BRAVA ECO ha de trametre la 

sol·licitud d'inscripció, a partir del dia 22 de desembre de 2015 i fins a les 20:00 hores del dia 

14 de març del 2016, degudament complimentada a la Secretaria de la prova a: 

 

CLUB RALLYCLASSICS 

Plaça Països Catalans 49 

08410 VILANOVA DEL VALLÈS 

93 845 86 30 

e.mail: rallyclassics@rallyclassics.org 

 

Totes les inscripcions es faran on-line, a través dels formularis publicats al web Rallyclassics.org, 

en l’apartat ECOseries 2016. 

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 120. 

 

6. DRETS D’INSCRIPCIÓ - ASSEGURANCES. 

 

6.1 Els drets d'inscripció son els següents: 

6.1.1. ECOseries. 190 Euros 

Els equips amb 3 vehicles, si un d’ells és femení o amb discapacitat, serà gratuït, sinó el 3er vehicle 

té una reducció del 50% de la inscripció.  

El preu de la inscripció inclou un dinar al restaurant Ca L’Enric (* Michelin). 

 

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 

 

BBVA  ES48 0182 9764 2302 0000 1717 
 

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. 

6.3.5. No es retornaran els drets d’inscripció a tots aquells participants sancionats a criteri de 

l’organització per incompliment de les disposicions relatives als reconeixements. 

6.4 La pòlissa d'assegurança contractada per l'Organitzador cobreix les garanties exigides per la 

FCA per enguany. 

6.5 PPP Permís de Participació per equip: 70 € (35 pilot + 35 co-pilot) 

 

 

7. PUBLICITAT. 

 

7.1 Els participants hauran de reservar els espais descrits a continuació: 

a) Publicitat OBLIGATORIA (Números de competició, plaques davantera i banda lateral dels 

números de competició). 

La composició de la publicitat obligatòria serà comunicada mitjançant complement. 

 

 

 

8. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA. 

mailto:rallyclassics@rallyclassics.org
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8.1 En el decurs del Ral·li, l'hora oficial serà la facilitada per l’organitzador al Pòdium de Sortida. 

 

8.2 Resum de Penalitzacions: 

 

Per cada dècima d’avançament o retràs a un 
Control Secret de Regularitat.  

1 dècima de punt (max. 300 punts per Control) 

Excedir un 30% la mitjana ideal, 1ª vegada. 500 Punts 

Excedir un 30% la mitjana ideal, 2ª vegada Fins arribar a l’EXCLUSIÓ 

No respectar el Codi de Circulació. No utilitzar 
les llums d’encreuament quan hi hagi tràfic en 
sentit contrari. No respectar els límits de velocitat 
a les ciutats i pobles.   

POSSIBLE EXCLUSIÓ INMEDIATA 

Retard en un Control Horari 10 punts per minut or fracció.  

Avançament en un Control Horari 30 Punts per mig minut o fracció.  

Excedir el retràs màxim en un Control Horari 
 (15 minuts). 

300 Punts 

Excedir el retràs màxim en un Control Secret de 
Regularitat (5 min) 

300 Punts 

No passar per un Control Horari o per un Control 
Secret de Regularitat (Cada vegada)  

600 Punts 

Aturar-se sense justificació en un Tram de 
Regularitat 

Fins arribar a l’EXCLUSIÓ 

No passar per un Control de Pas (cada vegada). 600 Punts 

No avisar a través del numero de S.O.S. abans 
d’una hora després de l’hora prevista quan no es 
disputi un Tram de Regularitat. 

Fins arribar a l’EXCLUSIÓ 

Fer assistència fora de les zones de Service 
autoritzades. 

Fins arribar a l’EXCLUSIÓ 

Presencia de vehicles ouvreur, vehicles 
d’assistència o similars en un Tram de 
regularitat.  

EXCLUSIÓ i prohibició d’inscriure’s a cap altre 
prova organitzada per RallyClassics. 

Manipulació del transponder.  EXCLUSIÓ i prohibició d’inscriure’s a cap altre 
prova organitzada per RallyClassics. 

 

 

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

a: One Ocean Club - Port Vell Barcelona 

8.4 Els vehicles podran entrar en aquest parc des de les 11:20 fins les 13:30 del dia 18 de març 

de 2016. 

8.5 La sortida del primer vehicle serà a les 15:00 hores del dia 18 de març de 2016, del pòdium 

de sortida situat al One Ocean Club - Port Vell Barcelona 

 

8.6 Controls horaris: 

8.6.1 En el control horari de final de segona etapa i final de Ral·li sí es podrà entrar amb 

avançament. 

 

8.7. Regularitat: 

8.7.1. Els competidors han de respectar les mitjanes de velocitat imposades per l’organitzador (fins 
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a 50 km/h) i seran penalitzats per cada avançament o retard als controls secrets de regularitat, 

mesurat a la dècima de segon. L’equip que acumuli menys penalitzacions (sigui per avançament o 

per retard) serà el guanyador de la classificació de regularitat. El cronometratge es farà per mitjans 

electrònics i amb comissaris. 

8.7.2. No hi haurà controls secrets 2 km. després de cap ciutat / poble, per permetre als 

participants recuperar la mitjana imposada, tot respectant les normes de tràfic dins d’aquestes 

poblacions.  

8.7.3. Els organitzadors poden entregar Taules de Regularitat a la sortida de qualsevol Tram de 

Regularitat, que s’ hauran de seguir obligatòriament.  

8.7.4. “Control Secret Joker”. A cada etapa, la pitjor puntuació en un control secret de cada 

competidor serà cancel·lat de la classificació.  

 

8.8 CRONOMETRATGE 

 

8.8.1. Interrupció d’un tram. Si per qualsevol raó fora del control dels organitzadors, un Tram 

de Regularitat no pot ser disputat per alguns competidors, els Comissaris Esportius poden aplicar 

la penalització dels 9 millors concursants, i llavors la desena més baixa penalització a la resta de 

competidors.  

8.8.2. Temps assignat pels Comissaris Esportius. Si per qualsevol raó, no es pot prendre el 

temps d’un concursant, els Comissaris decidiran el temps més adequat pel mateix. Aquesta decisió 

serà final i no podrà ser reclamada.  

 

 

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 i Tècniques Opcionals: 

 Dia: 17 de març lloc:  Hotel Evenia Olympic Palace –  

     c/Nostra Sra. Del Rosell s/n (Lloret de Mar)  

 

B Verificacions administratives i instal·lació de transponders: 

Dia: 18 de març. Lloc: OneOcean Club – Port Vell de Barcelona – c/ l’Escar 26 (Barcelona) 

  

  Del núm. 71 al núm. 85: de les 11:20 a les 12:00 h 

 

Les verificacions prèvies inclouran el control dels pneumàtics, triangles de senyalització (2) , 

Armilles reflectants (2) i altres equipaments necessaris per la circulació en carretera oberta, així 

com la correcta col·locació de la publicitat obligatòria i els números de competició. Es col·locaran 

els transponders de cronometratge, i cada vehicle participant haurà de deixar una fiança de 50 

Euros a l’organització. Aquesta fiança serà retornada al final de la prova quan es retorni el 

transponder a l’organització 

 

 

C Precintatge dels dipòsits:  

Dia: 19 de març. Lloc: Gasolinera Cepsa de Lloret de Mar.  A les 9:30h. 

 

9.2 Desprecintatge dels dipòsits i Verificacions finals del consum de cada vehicle: 

Dia: 19 de març. Lloc: Gasolinera Cepsa de  Lloret de Mar. A les 20:15h. 

 

10. CLASSIFICACIONS. TROFEUS. 
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10.1 Classificacions 

S'establiran les classificacions següents: 

- classificació general Scratch ECOseries 

- classificació general Eficiència 

- classificació general Regularitat 

 

10.2 Trofeus 

Els trofeus que es lliuraran seran els següents: 

Trofeu als 3 primers classificats general Scratch ECOseries. 

Medalla al primer de cada categoria (Eco 0, 1, 2, 3) 

Medalla a la primera dama. 

Medalla al primer conductor amb discapacitat física.  

 

10.3 El lliurament de trofeus tindrà lloc a les 11:30 hores del dia 20 de març de 2016 a: PODIUM 

LLORET – PASSEIG MARÍTIM. 

 

Article 11. SERVEI D’ASSISTÈNCIA  

11.1 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 INDICADA EN EL ROAD-BOOK. 

 

13. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES. 

 

13.1. A dins del Parc Tancat, que serà obert al públic, els organitzadors no es faran responsables 

ni dels objectes deixats dins del vehicles ni dels propis vehicles. Els participants seran responsables 

de la seguretat dels seus vehicles, i de retirar els objectes de valor del seu interior. 

 

13.2. TRAM DE CALIBRACIÓ. Un tram de calibració serà publicat uns dies abans de l’inici de la 

prova a www.rallyclassics.org. 

 

13.3. CONTROLS HORARIS 

13.3.1. En aquests controls, un comissari enregistrarà l’hora de pas de cada competidor a la seva 

fulla de control. Aquesta anotació serà indiscutible.  

Si un competidor arriba tard, el comissari enregistrarà la nova hora d’arribada, des de la qual, el 

competidor haurà de recalcular la seva hora teòrica per la resta de la etapa.  

13.3.2 Cada competidor ha d’entrar al control (passar la pancarta de control) dins de la seva hora 

prevista (per exemple, si la seva hora son les 16h34, el competidor pot entrar durant els 60 segons 

entre les 16h34’00” i les 16h34’59”; si la seva hora d’arribada son les 19h15’30”, el competidor pot 

entrar entre les 19h15’30” i les 19h16’29”). 

13.3.3. Als Controls Horaris hi ha penalitzacions per entrar amb avançament (30 punts per 30 

segons o fracció) i per entrar amb retràs (10 punts per minut o fracció). Al final de l’etapa, només 

es pot penalitzar 10 punts per cada minut o fracció de retràs. 

13.3.4. Arribar amb més de 15 minuts de retard a qualsevol Control Horari comportarà una 

penalització de 300 punts.  

13.3.5. Si més d’un 20% de competidors penalitza per retard a qualsevol Control Horari, les 

penalitzacions seran automàticament cancel·lades.   

 
 
 
13.4. AUTO-SORTIDES ALS TRAMS DE REGULARITAT (TIPUS MONTE-CARLO) 

 

http://www.rallyclassics.org/
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13.4.1. A la sortida dels Trams de Regularitat, no hi haurà Control Horari. Els concursants no 

tindran assignada prèviament una hora de sortida als mateixos, de manera que poden prendre la 

Auto-Sortida quan estiguin a punt. Un comissari anotarà l’hora exacta de sortida de cada 

competidor.  

13.4.2. A l’inici d’etapa, els concursants rebran un Carnet de Ruta, amb el temps autoritzat entre 

dos Controls Horaris. Entre aquests Controls Horaris, hi hauran diversos Trams de Regularitat amb 

Auto-Sortida.  

 

13.5. En cas de conflicte reglamentari s’aplicarà el Reglament Esportiu General del Campionat de 

Catalunya d’Eficiència i Regularitat “ECOseries”. 

 

   

 

 

Vilanova del Vallès, març de 2016 

 

El Comitè Organitzador  

 


