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FEDERACIO  CATALANA  VEHICLES  
CLASSICS 

 

IX  CHALLENGE  INTERCOMARQUES  REGULARITAT  
CLÀSSIC 

 

REGLAMENT  GENERAL  2020 

 

  Article 1. ORGANITZACIÓ 

1.1. La FEDERACIO CATALANA VEHICLES CLÀSSICS, afiliada a la GENERALITAT DE 
CATALUNYA amb el número d’inscripció  749/2ª  CONVOCA  la IX CHALLENGE 
INTERCOMARQUES REGULARITAT CLASSIC  per l’any 2.020. 

ORGANITZACIÓ 

Organitzarà la IX Challenge Inter comarques 2.020  per vehicles construïts amb mes de 25 anys 
d’antiguitat, les Entitats afiliades a la Federació :  

GRUP 5 CLASSIC RALLY, ESCUDERIA COSTA DAURADA, ESCUDERIA GIRONELLA,  
ESCUDERIA AUTOSPORT SABADELL  i BIELA CLUB MANRESA. 

1.2. Serà d’aplicació per ordre de prelació: 

 

a)  Prescripcions comunes de la Fed. Catalana Vehicles Clàssics. (F.C.V.C.). 

b)  El present Reglament General. 

c)  El Reglament Particular de cada esdeveniment. 

 

Tota contradicció d’un d’aquests reglaments amb algun anterior, farà prevaler l’indicat en el de més 
alt rang. 

Art. 2. ASPIRANTS  

2.1. CONDUCTORS, en possessió de Carnet de Conduir “B” en vigor, que formalitzin la seva 
inscripció en un esdeveniment, com a primer pilot.  

2.2. ACOMPANYANTS, majors d’edat (de 13 a 18 anys amb permís per escrit dels pares o tutors) 
que formalitzin la seva inscripció en un esdeveniment com a segon conductor (en possessió de 
Carnet de Conduir “B” en vigor ) o com a copilot.  
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Art. 3. VEHICLES  ADMESOS 

3.1. En els esdeveniments de la CHALLENGE 2.020 seran admesos a participar i puntuar els 
vehicles construïts amb una antiguitat superior a 25 anys, agrupats en 6 classes:  

3.2. CLASSE  “RACING”  (amb aparells)  de 1-01-1950 a 31-12-1994 o més de 25anys el dia de la 
prova. 

3.3. CLASSE  “RACING  2”  (amb aparells manuals, Terratrip, Bicitrip, piràmides tipus Brantz o 
similars i sense cap tipus de GPS ni telèfon mòbil, de 1-01-50 a 31-12-1993ómés de 25anys el dia 
de la prova. 

3.4. CLASSE  “ON” (amb cronòmetres i els aparells originals del vehicle) I amb cronòmetres i GPS 
del mòbil, sense cap tipus de mediador acoblar al vehicle ( sondes).  Vehicles construïts de 1-01-
1950 a 31-12-1994 o més de 25 anys el dia de la prova. 

Als participants d’aquesta categoria se’ls realitzarà un inspecció en les verificacions per 
comprovar de no disposar de cap sonda instal·lada.  

Reglament d’acord amb l’article  2.1 de l’annex II del Reglament General de Circulació.  

3.5. CLASSE V.C. COTXES FABRICATS ENTRE ELS ANYS 1950 I 1975  Vehicles amb 
aparells programables manuals i digitals. 

3.6. CLASSE V.H.  COTXES FABRICATS ENTRE ELS ANYS 1975 I 1985 Vehicles amb 
aparells programables manuals i digitals. 

Els participants només poden optar a una sola categoria  i scratch. 

3.7. Si un organitzador vol crear subclasses diferents ho podrà fer. En la classificació de la 
CHALLENGE es respectaran les classes establertes. 

Art. 4.  NÚMERO DE PARTICIPANTS  

Si el número de participants en un esdeveniment de la CHALLENGE fos inferior a XXX vehicles (el 
Reglament Particular indicarà el número), l´Entitat organitzadora podrà ajornar o suspendre el 
esdeveniment, retornant els drets d’inscripció. L’assegurança admet un màxim de 60 vehicles. 

Seran admesos els vehicles participants amb antiguitat entre 25 i 30 anys que com mínim 
tinguin una participació els 5  anys últims  en qualsevol prova de regularitat realitzada el país. 
Prèvia justificació ( full inscripció o document aportat pel participant) 

 

Art. 5.  DRETS D’INSCRIPCIÓ 

5.1  Acceptant la publicitat de l’organitzador els drets es fixen en un màxim de 150 €,  que seran 
abonats obligatòriament 48 hores abans de l’esdeveniment. 

5.2  En cas de NO acceptar la publicitat de l´organitzador els drets seran doblats. 

 

Art. 6.  PREMIS EN ELS ESDEVENIMENTS 

6.1. Es repartiran trofeus/copes com a mínim als tres primers classificats de cada classe (conductor 
i acompanyant). 

6.2. La classificació general Scratch és obligatòria per cada organitzador. Scratch, el premi de classe 
passarà a ser potestat de l’organitzador  com ho entrega. 



3 

 

6.3. Independentment cada organitzador podrà atorgar altres premis/trofeus.  

 

Art. 7. FORMA  DE  PUNTUACIÓ 

7.1.  L’Empresa ITERIA RC, farà una classificació de les CLASSES  “R” , “R2”,  “O”,“N”,”V C”,”V H” 
per conductors i acompanyants per tenir al dia les classificacions  de cada classe després de cada 
prova. 

7.2.  S’atribuiran a cada classe els següents punts : 

1er.   :   26 punts.         6 è  :   17 punts.          11 è   :12 punts. 

2on.  :   22    “              7 è  :    16   “                12 è   :   11     “ 

3er.   :   20    “              8 è  :    15   “                13 è  :    10     “ 

4art.  :   19    “              9 è   :    14   “               14 è  :     9     “ 

5 è .   :  18   “              10 è   :    13   “              15 è :      8      “   // 

Del 16é fins al 22é baixant 1 punt, i del 23é  fins al últim que hagi pres la sortida a Pòdium 1 punt. 

Tot participant que finalitzi l'esdeveniment 1 punt més. 

 

7.3   Els esdeveniments organitzats a la província de Tarragona tindran coeficient de 1. 

7.4   Resultaran guanyadors de CLASSE (conductor i acompanyants) els que obtinguin més punts. 

7.5    En cas d’empat, serà guanyador que hagi obtingut millors llocs (1,2,3, etc.) i, si persisteix 
l’empat, el que hagi participat en més es deteniments i en última instància per el vehicle més antic. 

Art. 8.  PROVES / ESDEVENIMENTS PUNTUA BLES.- 

8.1  Les proves/esdeveniments puntuables per la IX CHALLENGE seran les següents :  

*1º      RALLY DE PERAFITA 

*XXº   CLASSIC  VILA  DE  GIRONELLA 

*XVIº  CLASSIC  PERAFORT  TARRAGONA 

*1º      CLASSIC DE MASQUEFA 

*Xº     RAL·LI  LA PINEDA SALOU 

*7ª     VOLTA MAREME  

MANCA DOS PROVES A DEFINIR 

( Les dates de les proves les donaran les respectives Federacions). 

8.2. Cada Entitat organitzadora podrà organitzar l’esdeveniment com a “lineal”, “critèrium”, “dues 
voltes”, “dues voltes a calcar” o “pujada “amb carretera tancada o oberta al transit. 
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Art. 9. CRONOMETRATGE 

9.1  Esfera el cronometratge  a la dècima  de segon, i cada organitzador decidirà el sistema a 
utilitzar. Es controlarà la velocitat dels vehicles en tot l’itinerari. Es recomana  ITERIA, RC. 

9.2   No serà admesa cap reclamació contra el cronometratge. 

9.3   Les Entitats organitzadores entregaran a cada participant els adhesius obligatoris, i els números 
d’ordre que seran de 25x25 cm com a màxim. Seran de fons blanc i numeració negra o també al 
parabrisa davanter. 

9.4   Si un vehicle supera en un 30 % la velocitat mitjana imposada per l’organització, se l’exclourà 
de l’esdeveniment. 

9.5   Si aquesta infracció es produeix per segona vegada a qualsevol dels esdeveniments restants, 
se l’exclourà de la Challenge. 

 

Art. 10. ASSEGURANÇA DELS ESDEVENIMENTS 

Totes les Entitats organitzadores tenen l’obligació d’assegurar els esdeveniments d´acord amb el 
que publica el Govern. 

 

Art. 11. RESULTAT A RETINDRE 

11.1   Seran puntuables els esdeveniments que figuren en el Art. 8 . 

11.2   En les Classes “R” , “R2”, “ON”,”VC”,”VH”  es tindran en compte els esdeveniments celebrats 
menys un si se supera més de 6 proves. 

11.3  En cas d’anul·lació d’una proba o més, es considerarien tots els esdeveniments cellerats com 
a puntuables. 

11.4   Es descompta  per la puntuació final  una prova sempre que es superin 6 proves.  

 

Art. 12.  PREMIS FINAL DE TEMPORADA 

12.1  Al final de temporada es farà el repartiment de “plaques” de reconeixement als tres primers 
classificats de cada classe “R” , “R2”, “ON” ,” VC”, “ VH””(conductor i acompanyant). 

 

Art. 13.  SEGURETAT   

13.1. Tots els esdeveniments disposaran com a mínim d´un cotxe “LLEBRE” i d´un cotxe 
“ESCOMBRA”. 

13.2. Els Oficials hauran de comprovar en els C.H. i C. Pas, els possibles abandonaments i 
comunicar-ho a la Base. També s’entregarà el telèfon als participants. 

13.3. En cas d’abandonament els participants estan obligats a entregar el Carnet de Ruta, a un C.H,  
a un C. Pas,  al cotxe “escombra” o  portar-lo a la Base. 
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13.4.  L’ ITINERARI o  LLIBRE DE RUTA, el CARNET DE RUTA, REGLAMENT i els comunicats de 
l’organització, s’entregaran a les  verificacions administratives. Les mitjanes i el planell (sense trams) 
es publicarà uns dies abans. Els Ral·lis de carretera tancada publicaran segons la seva normativa.  

Serà potestat del organitzador fer un tram amb taules.   

 

Art. 14.  REGLAMENT PARTICULAR  

14.1   El reglament particular desenvoluparà l’esdeveniment  : el “programa horari”, el Tram de 
calibratge, els ‘’C.H.”, els “C. Pas’’, “quadre d´oficials”, “assegurances”,  “hora oficial”,  “premis”, 
“penalitzacions”,  “recorregut “ amb un màxim aproximadament de 300Kms.  serà potestat del 
organitzador fe un tram em taules.   

DISPOSICIÓ  FINAL 

Per qualsevol altra qüestió no contemplada en arreglament Particular ni en el present Reglament 
General, s’estarà sotmès per el fet de participar, al que disposen les Prescripcions Comunes de la 
F.C.V.C. 

Aquest  REGLAMENT GENERAL està proposat per ratificar a la Assemblea General Ordinària que  
se celebrarà el dia 17 de gener de 2.020.      

                                                                                                                                                                                                                                                          
EL   SECRETARI                                                                                                                                                               

 


