
La Federació Catalana de Vehicles Clàssics, com a entitat organitzadora de l’esdeveniment “X 

Challenge Intercomarques Regularitat Clàssic”, ha rebut últimament queixes referents a dues 

de les proves que formen part d’aquest campionat, el XX Clàssic Vila de Gironella i la XIX 

Nocturna Clàssic Ral·li. 

Exposició de les queixes 

Les queixes rebudes són: 

• XX Clàssic Vila de Gironella: correcció de les penalitzacions dels punts de control C3, 

C4, C5 i C6 als dorsals 35, 36, 37 i 38. 

• XIX Nocturna Clàssic Ral·li: assignació de dorsals de sortida sense tenir en compte la 

classificació dels participants dins el campionat. 

• En base a aquestes queixes, la Federació Catalana de Vehicles Clàssics ha pres les 

següents decisions: 

XX Clàssic Vila de Gironella 
L’article 9 punt 2 del Reglament General de la Challenge Intercomarques 2022 diu “9.2. No 

serà admesa cap reclamació contra el cronometratge”. La decisió de corregir les penalitzacions 

dels punts de control C3, C4, C5, i C6 fou presa degut a que alguns participants digueren que 

van trobar animals obstruint la carretera, cosa que és una reclamació. 

Com que l’article 9.2 del reglament diu que no s’accepten reclamacions, es sol·licitarà a 

l’empresa responsable del cronometratge que anul·li la correcció de les penalitzacions dels 

punts de control C3, C4, C5 i C6 aplicada als dorsals 35, 36, 37 i 38 del XX Clàssic Vila de 

Gironella, i es tornin a calcular i publicar les classificacions d’aquesta prova, així com les 

classificacions per classes del campionat. 

XIX Nocturna Clàssic Ral·li 
Si bé foren uns quants els participants afectats per l’assignació de dorsals sense tenir en 

compte la classificació oficial del campionat, s’ha revisat tant el Reglament General de la 

Challenge Intercomarques 2022 com el Reglament Particular de la XIX Nocturna Clàssic Ral·li i 

en cap punt s’indica quins criteris s’ha de seguir a l’hora d’assignar els dorsals. 

El punt 6.4 del reglament particular de la prova diu “6.4 El nº d’ordre dels dorsals s’atorgarà a 

criteri de la organització i no es donaran preferències, i la data es troba a la fulla d'horaris”. 

Degut a la falta de reglamentació en l’assignació de dorsals el Clàssic Motor Club del Bages, 

organitzador de la XIX Nocturna Clàssic Ral·li, va actuar de forma totalment correcte, tal i 

com indicava el punt 6.4 del reglament particular de la XIX Nocturna Clàssic Ral·li. 

Tot i això, de cares a evitar possibles problemàtiques similars en un futur, de cares a la propera 

temporada es definiran uns criteris mínims a seguir a l’hora d’assignar els dorsals. 

Cardedeu, a 2 de setembre de 2022 
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