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8ª COPA CATALANA DE REGULARITAT PER A CLÀSSICS 2018 
 

 

REGLAMENT ESPORTIU 
 
1. DENOMINACIÓ 

S’estableix la 8ª Copa Catalana de Regularitat per a l’any 2018 
 

2. CLUBS ORGANITZADORS 
 
Els Clubs organitzadors de la VIII Copa Catalana de Regularitat per a Clàssics 2018 són el Clàssic 
Motor Club del Bages, el Motor Antic Garrotxa, el Vallespir Retro Courses i Amics del motor 
antic i esportiu. 
 

3. CATEGORIES 
 
3.1 Seran admesos, els vehicles amb data de fitxa tècnica anterior al 31-12-1988. 
Es podran admetre alguns vehicles amb data de fabricació posterior al 31-12-88 a criteri de 
l’organitzador de les proves.   
Tots hauran d’estar legalment autoritzats, i presentar Permís de Circulació, I.T.V. i Assegurança 
obligatòria en vigor. 
L’organització no es fa responsable dels canvis que es puguin anar produint de la normativa 
general de trànsit i pel qual s’obligui a modificar algun article o categoria. 
 
3.2 Es constitueixen quatre categories úniques: 

 
Categoria MOTOS: Motos fabricades fins el 31/12/1988 
Categoria HISTORICS: Cotxes fabricats fins el 31/12/1974 
Categoria CLÀSSICS: Cotxes fabricats entre el 01/01/1975 i fins el 31/12/1983 
Categoria YOUNGTIMERS: Cotxes fabricats entre el 01/01/1984 i fins el 31/12/1988 

3.3 La organització podrà realitzar verificacions tècniques als vehicles durant i un cop acabada 
la prova si així ho considera oportú. 

4. PROVES PUNTUABLES 
 

Les proves que seran puntuables són les següents: 
 

 XVII NOCTURNA CLÀSSIC  (7 d’Abril, Roda de Ter) 
 XIV CLÀSSIC DELS VOLCANS  (19 de Maig, Olot) 
 IX BOUCLE DU VALLESPIR  (16 i 17 de Juny, Le Boulou) 
 IV RALLY DELS CARRILETS  (8 de setembre, Llagostera) 
 XII VOLTA A OSONA CLÀSSIC  (24 de Novembre, Manlleu) 
 
Serà obligatori participar en un mínim de 3 proves per a poder obtenir els premis de fi de temporada. 
Es descartarà el pitjor resultat de les cinc proves. 
S’ha de participar sempre a la mateixa categoria per optar a la classificació de la copa durant tot el 
campionat. 
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5. PUNTUACIONS 
 

 Tots el participants de cadascuna de les proves rebran punts de la seva categoria segons el barem 
següent: 

o 1é Classificat: 60 punts 
o 2n Classificat: 50 punts 
o 3r Classificat: 45 punts 
o 4t Classificat: 40 punts 
o 5è Classificat: 36 punts 
o 6è Classificat: 32 punts 
o 7è Classificat: 29 punts 
o 8è Classificat: 26 punts 
o 9è Classificat: 23 punts 
o 10è Classificat: 21 punts 
o 11è Classificat: 20 punts 
o 12è Classificat: 19 punts 
o 13è Classificat: 18 punts 
o 14è Classificat: 17 punts 
o 15è Classificat: 16 punts 

o 16è Classificat: 15 punts 
o 17è Classificat: 14 punts 
o 18è Classificat: 13 punts 
o 19è Classificat: 12 punts 
o 20è Classificat: 11 punts 
o 21è Classificat: 10 punts 
o 22è Classificat: 9 punts 
o 23è Classificat: 8 punts 
o 24è Classificat: 7 punts 
o 25è Classificat: 6 punts 
o 26è Classificat: 5 punts 
o 27è Classificat: 4 punts 
o 28è Classificat: 3 punts 
o 29è Classificat: 2 punts 

o 30è Classificat i següents : 1 punt* 
*resto de participants si finalitzen la prova. 

 

 Hi hauran 2 classificacions per separat, la de conductors i la d’acompanyants, puntuant de forma 
separada, permetent el canvi d’integrants d’un mateix equip a les diferents proves. 

 Caldrà participar a la mateixa categoria durant tot el campionat per a puntuar en el mateix. 
 
6. TRANSPONDER  
 

 És responsabilitat de cada equip vetllar que el seu “Transponder” funcioni correctament, 
això s’aconsegueix amb la correcta fixació dels seus velcros, i controlant que sempre estigui 
engegat.  

 L’organització no assumirà problemes de lectures degut a una mala fixació del 
“Transponder”.  

 En cas d´avaria de l’aparell (indicador lluminós apagat) cal comunicar urgentment al telèfon 
d’emergències que li indicarà on hi ha situat un comissari que podrà reactivar el 
transponder.   

 
7. PREMIS 

 

 Al final de cada prova es sortejarà entre tots els participants, una inscripció gratuïta per la següent 
prova de la CCRRC. Aquest premi és nominal (equip) no podent-se canviar. 

 El guanyador de la categoria HISTORICS de la CCRRC 2018 obtindrà també com a premi la inscripció 
gratuïta per una prova del Campionat francès de regularitat 2019. Aquest premi és nominal (equip) 
no podent-se canviar. 

 A final de temporada es lliuraran premis als 3 primers conductors i als 3 primers navegants 
classificats de cada categoria. 
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 A final de temporada també es lliurarà un premi especial al primer participant i acompanyant 
absoluts. Trofeu Sractx. El guanyador d’aquest premi serà el participant i/o acompanyant que 
obtingui menys punts a la suma de cada ralli.  

Exemple:  
o 1é Classificat: 1 punt 
o 2n Classificat: 2 punts 
o 3r Classificat: 3 punts 
o 4t Classificat: 4 punts 
o 5è Classificat: 5 punts 
o 6è Classificat: 6 punts 
o 7è Classificat: 7 punts 
o 8è Classificat: 8 punts 
o 9è Classificat: 9 punts 
o 10è Classificat: 10 punts 
o 11è Classificat: 11 punts 

Així successivament fins al darrer classificat de cada prova. 
En cas de no participar a la prova se li adjudicarà 100 punts al participant i acompanyat a la 
classificació de la copa en aquest apartat. 
 

 En cas d’empat a punts, guanyarà el que hagi quedat millor classificat en la darrera prova 
de la CCRRC 2018. 
 

8. DRETS D’INSCRIPCIÓ 
 

 El preu d’inscripció per cada prova el fixarà cada organització, depenent de les singularitats de 
cadascun d’ells, deixant a criteri de cadascun dels organitzadors, la possibilitat de fer descomptes 
pels seus socis a la prova que organitzi en el seu club o escuderia. 
 

9. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 

 Totes aquelles normes o obligacions seran tractades en els reglaments particulars de cada prova, i 
en el seu cas per direcció de l’esdeveniment qui haurà de dictaminar sobre la consulta, al·legació o 
reclamació de cadascun dels conflictes que es puguin originar. 

 
 
 
Sant Joan de Vilatorrada, 16 de desembre de 2017 
Agrupació d’escuderies i clubs de la CCRRC 


