
 

BRIEFING CATEGORIA LEGEND FCA 

 

1. La categoria Legend FCA és una categoria no competitiva que no tindrà mai una classificació 

ni final ni parcial. 

2. Participar en un ral·li en la categoria Legend FCA es una experiència i en cap cas és una 

competició de velocitat. L’objectiu d’aquesta categoria es facilitar als participants l’experiència 

de conduir vehicles de competició considerats Legend en una prova que es disputa en trams de 

carretera tancats al públic sense l’afany de competir. 

3. Tots els vehicles participants en la categoria Legend FCA incorporen un dispositiu de 

seguretat i control transponedor que localitza el vehicle en temps i espai. La pèrdua o 

desconnexió voluntària o manipulació d’aquest element comportarà la desqualificació i/o 

l’exclusió de la prova. 

4. La categoria Legend FCA te assignats com a temps més ràpids a realitzar en cada tram els 
temps ideals a complir pels vehicles de la categoria RSS (Regularitat Súper Sport), sempre 
podran fer un temps més lent. 
Com podreu comprovar per realitzar el temps optim de RSS no comporta anar lent.  
Si hi han zones molt ràpides o rectes com a la part de dalt del tram del Pla de les Arenes, cal 
que tingeu en compte la velocitat ja que podeu rebaixar massa el temps. (RSS Màxim 70Km/h) 
Us recomanem incorporar al roadbook les referències de temps a les vinyetes relacionades. 
 
5. En cada tram cronometrat, l’organització de la prova establirà diversos controls secrets que 

registraran el temps exacte de pas del vehicle. Rebaixar el temps establert un 15% en 

qualsevol control secret o control d’arribada comportarà un avis la primera vegada i en cas de 

reincidència es penalitzarà amb la exclusió de la prova. 

6. Per facilitar la navegació i disposar de la informació per respectar el temps òptim assignat, 

es facilitarà als participants un document que indica de forma clara els temps de pas 

entremitjos associats a elements fixes que consten al rooad book (cruïlles, PK, senyals, etc) i el 

temps òptim a realitzar al final del tram cronometrat. 

7. Els participants no poden aturar-se sense motiu justificat, així entès pels Comissaris 

Esportius, durant el tram cronometrat. L’incompliment serà penalitzat amb l’exclusió de la 

prova. 

8. Qualsevol altre informació d’aquesta categoria la podeu trobar al web de la FCA. 

https://www.fca.cat/media/content/legend_cat_web20200128.pdf 

 

 

https://www.fca.cat/media/content/legend_cat_web20200128.pdf


 

REFERENCIES PER LA CATEGORIA LEGEND FCA 

 

Tram A1 i A2    “COLL DE BRACONS” 

REFERENCIA ROADBOOK TEMPS DE PAS RSS TEMPS EXCEPCIONAL 

Fita PK 18 Pagina 7     Vinyeta 3 2’25” 2’39” 

Fita PK 15 Pagina 8     Vinyeta 7 5’37” 6’10” 

Fi de tram Pagina 9     Vinyeta 11 8’17” 9’05” 

 

Tram B1 i B2   “LA TRONA” 

REFERENCIA ROADBOOK TEMPS DE PAS RSS TEMPS EXCEPCIONAL 

Fita PK 11 Pagina 14     Vinyeta 4 1’44” 1’52” 

Fita PK 9 Pagina 15     Vinyeta 6 3’32” 3’49” 

Fita PK 7 Pagina 15     Vinyeta 7 5’27” 5’54” 

Fi de tram Pagina 16     Vinyeta 11 7’43” 8’20” 
 

Tram C1 i C2   “PLA DE LES ARENES” 

REFERENCIA ROADBOOK TEMPS DE PAS RSS TEMPS EXCEPCIONAL 

Fita PK 3 Pagina 40     Vinyeta 4 2’40” 2’54” 

Fita PK 5 de 
la GIV-5411 

Pagina 41     Vinyeta 7 4’24” 4’46” 

Fita PK 6 Pagina 42     Vinyeta 11 7’16” 7’53” 

Fi de tram Pagina 42     Vinyeta 13 8’43” 9’29” 

 

Tram D1 i D2    “COLL DE RAVELL” 

REFERENCIA ROADBOOK TEMPS DE PAS RSS TEMPS EXCEPCIONAL 

Fita PK 7 Pagina 46     Vinyeta 5 3’14” 3’31” 

Fita PK 9 Pagina 47     Vinyeta 7 5’11” 5’38” 

Fi de tram Pagina 48     Vinyeta 11 7’23” 8’01” 

 

 


