
 

 
 

COMPLEMENT Núm.: 1 Data: 15/12/2022 Hora: 18.00 h 
  
Número de pàgines: 4  Annexes 1 ( 1 pàgina) 
 
 

REGLAMENT PARTICULAR (modificacions) 
 

I PROGRAMA HORARI 
Diumenge 18 de Desembre 2022 
 

13h30 
a 

17h00 

- Lliurament de documentació: 
Dorsals, Road book, Carnet de 
ruta reconeixements 
- Verificacions administratives 
- Publicació del Rutòmetre 

Circuit de Barcelona-Catalunya 
 
BOX 3 del Circuit 

15h00 
a 

19h30 

Verificacions tècniques: es 
publicarà un document amb 
l’horari i procediment a seguir 

Circuit de Barcelona-Catalunya 
 
BOX 4, 5 i 6 del Circuit 

 
 

III MODALITATS GENERALS 
2. DESCRIPCIÓ 
2.1 Distància total del recorregut: 39,18 Km 
2.2 Nombre total de TC: 3 
2.3 Distància total dels TC: 36,75 Km 
2.4  Nombre de trams diferents: 1 
2.5 Longitud del tram: 12’250 Km 

 
4. INSCRIPCIONS 
4.4 Nombre de participants acceptats 

El nombre màxim de participants és de 86 vehicles. 
 

5. DRETS D’INSCRIPCIÓ 
 

5.4 Documentació del ra·li 
Tota la documentació del ral·li s’entregarà als equips al Box 3 del Circuit de Barcelona 
Catalunya on s’entregaran: 
 

 Dorsals, placa de rally i adhesius per al vehicle inscrit  
 Carnet de ruta de Reconeixements 
 Road-book 

 
Només podrà accedir 1 persona de l’equip a recollir la documentació, i haurà 
d’identificar-se amb el seu Carnet d’Identitat. 
 

La verificació de llicències l’haurà fet prèviament la FCA, amb les dades de que disposa la 
Federació i les dades facilitades pels equips als fulls d’inscripció. 
 

La persona que reculli la documentació es fa responsable del que recull, doncs a part del 
road-book i dorsals del vehicle, s’entregarà el CARNET DE RUTA del reconeixements. 



 

 
 

 
L’horari de recollida de la documentació del RallySprint es: 
Dissabte 17 de desembre 2022 – de 13.30h a 17.00h 
 
Dins d’aquest horari, els equips podran recollir la seva documentació quan ho considerin. No 
hi ha un horari establert per a cada equip per a la recollida del material. 

 
8. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA 

 

8.7 Accés al Circuit de Barcelona-Catalunya 
Les acreditacions dels equips inscrits s’entregaran Centre d’Acreditacions que estarà situat 
al Pàrquing A1 davant accés Oest (accés Principal del Circuit). 
 
L’horari de recollida d’acreditacions es: 
Dissabte 17 de desembre 2022 – de 12.30h a 19.00h 
Dins d’aquest horari, els equips podran recollir les seves acreditacions quan ho considerin. No 
hi ha un horari establert per a cada equip per a la recollida d’acreditacions. 
 
Si al tancament de les inscripcions no s’ha informat prèviament a l’Organitzador del contrari, 
només PILOT o COPILOT inscrits son els autoritzats a recollir el sobre amb totes les seves 
acreditacions i els 2 passis de vehicle d’accés al Parc d’Assistència.  
 
S’haurà de presentar el DNI i signar conforme se li entreguen totes les acreditacions. 
 
Preguem que tots els equips amb antelació sàpiguen el seu numero de dorsal. 
 
Els dos passis de vehicle que s’entregaran son per als dos vehicles que l’equip decideixi que 
han d’aparcar al parc d’assistència del RallySprint (paddock Circuit). 
 
La resta de persones acreditades amb la polsera identificativa del rally, podran accedir al Circuit 
(sense necessitat de cap adhesiu de cotxe) i tindran accés al pàrquing adjacent al parc 
d’assistència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
9. VERIFICACIONS 
 Els horaris individuals per a les VERIFICACIOS TÈCNIQUES, estan reflectits en el quadre 

següent: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horari BOX 5 BOX 6
15:00-15:15 1 2 3 68
15:15-15:30 4 5 6 69
15:30-15:45 7 8 9 70
15:45-16:00 10 11 12 71
16:00-16:15 14 15 16 72
16:15-16:30 17 18 19 73
16:30-16:45 20 21 22 74
16:45-17:00 23 24 25 75
17:00-17:15 26 27 28 76
17:15-17:30 29 30 31 77
17:30-17:40 32 33 34 78
17:40-17:50 35 36 37 79
17:50-18:00 38 39 40 80
18:00-18:10 41 42 43 81
18:10-18:20 44 45 46 82
18:20-18:30 47 48 49 83
18:30-18:40 50 51 52 84
18:40-18:50 53 54 55 85
18:50-19:00 56 57 58 86
19:00-19:10 59 60 61 62
19:10-19:20 63 64 65 66
19:20-19:30 67

Velocitat RS R

BOX 4
Dissabte, 17 de desembre 2022

HORARIS DE VERIFICACIONS TÈCNIQUES



 

 
 

 
11. RECONEIXEMENTS 
 
11.1 Els reconeixements del tram cronometrat seran única i exclusivament el dissabte 17 de 

desembre del 2022 de 14.15h a 18.00h per a tots els participants.  
 

Dins d’aquest horari, els equips podran fer el reconeixement quan ho considerin. No hi ha un 
horari establert per a cada equip.  

  
El carnet de ruta de reconeixements s’entregarà al Box 3, amb tota la documentació del rally. 
Per tant, s’haurà d’haver passat abans pel box 3 a recollir la documentació.  

  
Estaran autoritzades com a màxim 2 passades al tram.  

 
Fer els reconeixements fora de l’horari establert comportarà la desqualificació i s’informarà a 
la FCA per si és mereixedora d’alguna altra sanció. 

 
Queda prohibit fer marxa enrere dins el tram i circular en sentit contrari dins el mateix. 

 

Aquests reconeixements només es podran fer amb vehicles que responguin a les següents 
característiques: 
a) Ser d'estricta sèrie. 
b) No portar fars suplementaris que no siguin d'origen. 
c) El silenciador del tub d'escapament estarà en perfecte estat d'ús i funcionament. 
d) No portar barres antibolcades, ni cinturó del tipus arnès, ni baquets. 
e) Cal utilitzar pneumàtics comercials amb dibuix. 
f) No portar publicitat ni adhesius. 
g) No estarà pintat de manera que pugui ser identificat com un vehicle de competició. 

 
Únicament els equips inscrits a la categoria de Regularitat  podran  fer els reconeixements 
amb el vehicle de competició. 

 
 

 
Jordi Barrabes 
Director de cursa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANNEX 1 – PUBLICITAT VEHICLE DE COMPETICIÓ 
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