AUTOCRÒS “CIUTAT DE MOLLERUSSA”
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Mollerussa, 17 d’abril de 2021

REGLAMENT PARTICULAR
PENDENT APROVACIÓ FCA
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PROGRAMA HORARI
17-03-21

Horari
Publicació Reglament i inici
inscripcions

DIV

Hora Inici Hora Final
20:00

09-04-21 Tancament d’inscripcions
14-04-21

Publicació llista inscrits

14-04-21

Data Límit entrega Declaració
responsable COVID19

20:00
20:00

II-A/II
CC
JR-CC
II-A/II
CC

Verificacions
Tècniques

08:00-09:00

08:00-09:30

JR-CC

Briefing (Escrit)

Totes
II-A/II
CC
JR-CC
II-A/II
CC
JR-CC
II-A/II
CC
JR-CC
II-A/II
CC
JR-CC

Entrenaments (7 voltes)
1ª Mànega Classificatòria
(6 voltes)
2ª Mànega Classificatòria
(6 voltes)
Final A (9 voltes)
Publicació de resultats i entrega
trofeus
Arranjament del circuit
Verificacions administratives
Verificacions tècniques
Briefing (Escrit)
Llista autoritzats
Comprovació de transponders
Inici Resistència (3 hores)
Fi resistència
Publicació de resultats i entrega
trofeus
•

Secretaria
i
Web

20:00

Verificacions
Administratives

17-04-21

Lloc

10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45

Autocrós
Resistència
Resistència
Resistència
Resistència
Resistència
Resistència
Resistència
Resistència

09:30
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:30

13:15
13:00
13:00

14:15
14:00
14:00
14:30
14:30
14:45
15:00
15:15
18:15

Circuit Parc de La Serra

Data

18:45

NOTA : Aquest Programa horari preveu el desenvolupament de cursa del dia 17 d’Abril de 2021,
podent-se variar alguns dels aspectes prèvia notificació a tots els afectats per part del Comitè
Organitzador, mitjançant la corresponent publicació a la web oficial: www.escuderiamollerussa.com.
Si no es constitueix alguna classe l’horari s’avançarà automàticament, seguint el programa amb el
mateix ordre establert.

TAULER OFICIAL D'ANUNCIS:
A partir del dia 17 de Març de 2021 de les 20:00 hores, fins el dia 16 d’Abril de 2021 a les 23:00 hores estarà
situat a l'oficina permanent de la prova situada:
ESCUDERIA MOLLERUSSA
Av. Del Canal s/n Edifici Sant Jordi 25230 - MOLLERUSSA - Lleida
Tel. 661.605.906 – 627.477.963 - 973 710182
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I a la pàgina web: www.escuderiamollerussa.com
El dia 17 d’Abril de 2021 no hi haurà Taulell d’Anuncis al circuit, tota la informació relativa a la prova
(documents, resultats, classificacions,..) es publicaran a través del canal de TELEGRAM:
Diada_offroad_mollerussa., que a tots els efectes serà el taulell d’anuncis oficial.

Article 1. Definició:
Art. 1.1.- Organització de la prova.
L'entitat ESCUDERIA MOLLERUSSA amb el Permís d'Organització de la Federació Catalana
d'Automobilisme núm: ................................. organitza l’AUTOCRÒS “CIUTAT DE MOLLERUSSA”
- CAMPIONAT DE CATALUNYA, de categoria territorial i puntuable pel Campionat de Catalunya,
que es desenvoluparà el dia 17 d’Abril de 2021 al Circuit Parc de la Serra de Mollerussa.
.
Art. 1.2.-Comitè Organitzador:
President Carlos Lapeña
Toni Castillón
Cristina Sans
Antonio Palau
Delfin Lahoz
Secretari

Escuderia Mollerussa
Av. Canal s/n. Edifici Sant Jordi
25230 – Mollerussa – Lleida
661 605906 - 627 477963
info@escuderiamollerussa.com
www.escuderiamollerussa.com

Toni Castillón

1.3.-Quadre d'oficials:
Col·legi Comissaris Esportius
President
Comissari
Comissari
Observador FCA

Sr. Xavi Selva
Sr.
Sr.

CD-xx-CAT
CD-xx-CAT
CD-xx-CAT

Director de Cursa

Sr. Dani Mayan

DC-xx-CAT

Director Adjunt i cap de Seguretat
Director Adjunt
Secretari de la prova

Sr. Joan M. Morales
Sr. Antonio Palau
Sra. Rosa Ballarín

DC-xx-CAT
JDA-xx-CAT
DC-xx-CAT

Relació Concursants

Sr. Joan Guiu

DC-xx-CAT

Comissaris Tècnics
Cap de Comissaris Tècnics
Comissari Tècnic
Comissari Tècnic

Sr. Ramón Vives
Sr. Ramón Orpinell
Sr. Xavi Quesada

OC-xx-CAT
OC-xx-CAT
OC-xx-CAT

Sr. Laura Farran
Parc d’Assistència, Control de Signatures i Repostatge
Sr. Antonio Palau

OB-xx-CAT

Cap Graelles i Sortides

JDA-xx-CAT
DC-xx-CAT

Cronometratge i Classificacions
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Controls Pista
Escuderia TramSport

Jutges de fets

Tots els oficials relacionats en aquest quadre,
es nomenen jutges de fets.

Serveis Mèdics
Servei d’ambulàncies
Extinció d’incendis

Dr. Fco. Javier Bosque
Ambulàncies Terraferma
Parc Bombers

Cap de Comunicació

Sra. Cristina Sans

Col. Nº 2970-Lleida

Article 2.- Puntuabilitat
La prova AUTOCROSS “CIUTAT DE MOLLERUSSA – CAMPIONAT DE CATALUNYA, és
puntuable per:
Campionat de Catalunya de Turismes d’Autocròs
Campionat de Catalunya de Monoplaces d’Autocròs
Copa de Catalunya Div. I
Copa de Catalunya Div. II
Copa de Catalunya Div. II-A
Copa de Catalunya Div. II-B
Copa de Catalunya Div. III
Copa de Catalunya Div. Car Cross
Copa de Catalunya Div. Junior Car Cross
Campionat de Catalunya d’Escuderies Concursants.
Open Off-Road Lleida
Article 3.- Descripció
La prova AUTOCROSS “CIUTAT DE MOLLERUSSA – CAMPIONAT DE CATALUNYA, es
celebrarà al Circuit “Parc de la Serra” de Mollerussa d'una longitud de 985 metres i, una amplada
mitja de 1 metres.
Article 4.- Vehicles admesos
Seran admesos a participar, els vehicles definits a l’art. 3 del Reglament Esportiu del Campionat de
Catalunya d’Autocròs:
Div. II-B - Vehicles fins a 1.200 cc
Div. II-A - Vehicles fins a 1.600 cc
Div. II - Vehicles fins a 2.000 cc
Div. I - Vehicles de 2001 cc fins a 3.500 cc (inclosos sobrealimentats i T3C).
Div. III - Vehicles Monoplaces de 2 o 4 rodes motrius.
Div. Car Cross - Vehicles Monoplaces (Car Cross)
Div. Júnior Car Cross – vehicles Monoplaces (Car Cross amb pilots JR)
Article 5.- Sol·licitud d'inscripcions. Inscripcions
Tota persona que vulgui participar a l’AUTOCROSS “CIUTAT DE MOLLERUSSA” – CAMPIONAT
DE CATALUNYA, ha de trametre la sol·licitud d'inscripció fins a les 20:00 hores del dia 9 d’Abril de
2021, degudament complimentada a la Secretaria de la Prova, o a través de la web:
ESCUDERIA MOLLERUSSA
Av. Del Canal s/n Edifici Sant Jordi 25230 - MOLLERUSSA - Lleida
Tel. 661.605.906 – 627.477.963 - 973 602310
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Les inscripcions es rebran mitjançant el formulari situat a la web de
l’escuderia, www.escuderiamollerussa.com.
Art. 5.2.- Nombre màxim dels membres dels equips. Accés instal·lacions Circuit.
En compliment de les normes sanitàries i aplicant el protocol COVID-19 de la FCA, la prova es
disputarà A PORTA TANCADA. Els equips participants podran estar composats d’un màxim de 6
persones incloent al pilot.

Tots els membres dels equips hauran d’omplir i enviar la declaració
responsable COVID-19 que es pot descarregar en la web de la prova, que s’hauran d’enviar
el dimecres abans de la prova al correu: info@escuderiamollerussa.com, indicant l’equip, aquesta
informació serà obligatòria i imprescindible per poder ser acreditat al control d’accés i poder accedir
a les instalꞏlacions del Circuit.
En l’entrada de les instal·lacions es mesurarà la temperatura de cada membre de l’equip
prèviament inscrits. No es permetrà l’entrada a les instal·lacions sense complir amb el requisit previ
de la seva inscripció.
La utilització de mascareta és obligatòria en tot moment dins de les instal·lacions, el fet de no
portar-la i ser avisat del fet en varies ocasions comportarà la expulsió de les instal·lacions del
infractor de la norma, ja sigui pilot o acompanyant.

Article 6.- Drets d'inscripció. Assegurança. Jurisdicció.
Art. 6.1.- Els drets d'inscripció, son els següents:
Acceptant la publicitat de l'organitzador:
Pagament mitjançant transferència ................................120 €.Pagament el dia de la cursa ...........................................150 €.No acceptant la publicitat ...............................................180 €.Art. 6.2.- Número de Compte a nom d’ ESCUDERIA MOLLERUSSA per fer l’ingrés:

“IBERCAJA BANCO” ES44 2085 9462 5203 3006 9542
Titularitat: Escuderia Mollerussa
Art. 6.3.- La sol·licitud d'inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels drets d'inscripció.
Art. 6.4.- Es retornaran els drets d'inscripció:
1.- Inscripcions refusades.
2.- Si la prova no es disputa.
Art. 6.5.- L’organitzador retornarà el 50 % dels drets d’inscripció als concursants que per raons de
força major degudament verificades no puguin presentar-se i avisin abans de l’inici de les
verificacions administratives.
Art. 6.6.- La pòlissa d'assegurança contractada per l'organitzador cobreix les garanties exigides per
la FCA per enguany segons la normativa aplicable.
Art. 6.7.- Jurisdicció.
A.- Aquesta prova queda regulada i es regeix per les següents normes:
Reglament Particular
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-

Per les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la FCA.
Pel Reglament Esportiu i Tècnic del Campionat de Catalunya d’Autocròs.
Pel CEI, que s’aplicarà prioritàriament en els aspectes generals i de procediment; i
particularment en els casos de Reclamació i Apel·lació.
Pel present Reglament Particular.

B.- Pel fet de procedir a la inscripció a aquesta competició, el concursant, pilots/participant i tots els
membres de l’equip, es sotmeten sense excusa a la reglamentació aplicable i declaren el seu
coneixement tant per ells mateixos com per tots els membres del seu equip. El Concursant,
pilot/participant i tots els membres de l’equip que formalitzen la inscripció de la prova regulada pel
present Reglament Particular, declaren participar en aquesta prova sota el seu pròpia
responsabilitat, assumint tots els danys i perjudicis que puguin sofrir com a conseqüència de la
participació en aquesta competició esportiva de risc. No faran responsables ni als Organitzadors, ni
als Oficials, ni a la FCA de qualsevol accident, lesió i/o perjudici ocorregut com a conseqüència de
la participació a la prova, així com els exclouen de tota responsabilitat, i renuncien a formular cap
reclamació contra els mateixos.
C.- L’Organitzador es reserva el dret de cancel·lar i/o anular aquesta competició, si això fos
necessari, por circumstàncies de força major que afectin a la viabilitat de l’esdeveniment, a
l’Organitzador o que fossin extraordinàries, havent-ho de notificar immediatament a la FCA i a tots
els concursants inscrits. En aquest cas es procedirà a la devolució de la totalitat dels drets
d’inscripció a els concursants que els hagin satisfet, però l’Organitzador no contraurà cap obligació
d’indemnització.
Article 7.- Publicitat
Els concursants que acceptin la publicitat proposada per l'organitzador, hauran de reservar
obligatòriament uns espais determinats (publicats mitjançant complement) per posar-hi els adhesius
publicitaris.
Art. 7.1.- Números Els números de competició per cada vehicle seran donats per l'organització del
Campionat i seran els mateixos per a totes les proves del campionat (el participant té l’obligació de
conservar durant tot l’any aquell mateix número, a excepció que l’organització li assigni un altre.
Art. 7.2.- Aquests números hauran de ser visibles durant tota la prova i els pilots hauran de retirar
del vehicle tot número o marca que pugui confondre al servei de cronometratge.
Article 8.- Desenvolupament de la prova
Art. 8.1.- Abans de la sortida els vehicles participants s'agruparan en el parc de sortida, situat al
Circuit “Parc de la Serra”de Mollerussa.
.
Art. 8.2.- Els participants hauran d'estar en tot moment a disposició del Director de Cursa.
Art. 8.3.- Briefing: El Director de Cursa, publicarà a la pàgina web i mitjançant el canal de
TELEGRAM, el briefing per a concursant i pilots.
Art. 8.4.- Les penalitzacions seran les previstes al Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya
d'Autocròs.
Art. 8.5.- Transponders Es farà servir tranponder AMB per realitzar el cronometratge. Tot aquell
que no disposi d’ell haurà de llogar-lo prèviament notificant al organitzador.
Els aparells transponders hauran de ser de propietat del participant de la Copa o llogats a
l’Organitzador. En tot cas és responsabilitat del participant la conservació i el bon ús del mateix per
a garantir el bon funcionament en tot moment. En el cas de ser llogat, el participant haurà de pagar
un preu pel lloguer de 30 € i dipositar una fiança de 100 €, que li serà tornada al lliurar el
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transponder al finalitzar la prova. En cas de no devolució o de devolució deteriorada del mateix, la
fiança dipositada no es tornarà. En cas de retorn posterior el participant correrà a càrrec de les
despeses.
El transponder habitual haurà de ser del model AMB Tranx 260 DP amb una connexió directa a la
bateria del vehicle, fixat amb reblades o caragols per davant de l’eix davanter del vehicle a una
altura màxima de 60 cm respecte a la pista i sense cap material metàl·lic o de fibra de carboni entre
el transponder i la pista. En tot cas el Delegat tècnic indicarà el lloc precís en què ha de situar-se.
El Concursant / Pilot haurà de declarar en el Butlletí d’Inscripció el codi o número del transponder
que utilitzarà en la prova que s’inscrigui.
Art. 8.6.- Els entrenaments oficials constaran de 7 voltes, i es realitzaran a l'hora indicada en el
Programa Horari.
En cada sèrie participaran com a màxim 10 vehicles.
Art. 8.7.- Les Classificatòries : constaran de 6 voltes al circuit, i es realitzaran a l'hora indicada en
el Programa Horari.
En cada sèrie participaran com a màxim 15 vehicles.
Art. 8.8.- Les finals B. En cas de disputar-se constaran de 6 voltes al circuit, i es realitzaran a
l'hora indicada en el Programa Horari. Per disputar-se una Final B, s’han hagut de classificar
després de disputar-se les mànegues classificatòries un mínim de 20 participants.
En cada Final participaran com a màxim 15 vehicles.
Art. 8.9.- Les finals A. Constaran de 9 voltes al circuit, i es realitzaran a l'hora indicada en el
Programa Horari.
En cada final participaran com a màxim 15 vehicles.
Art. 8.10.- “Corba Joker” (Joker lap). La corba joker es pot utilitzar a criteri dels pilots durant els
entrenaments. En cada mànega classificatòria i en les finals una de les voltes s’ha de realitzar
obligatòriament per la corba joker. Els pilots que no efectuïn aquest pas en les mànegues seran
penalitzats amb 30 segons, i en les finals penalitzats amb la classificació en la darrera posició. Els
pilots que efectuïn més de dos passos en mànegues o finals rebran una penalització a criteri dels
Comissaris Esportius.
Es nomenaran jutges de fets per controlar el pas dels vehicles per la corba joker.
Article 9.- Verificacions abans de la sortida i durant la prova
Art. 9.1.- Tots els equips participants, o una persona delegada, s'han de presentar amb el seu
vehicle a les verificacions previstes en el Programa Horari.
Art. 9.2.- Si ho demanen el Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a la zona
habilitada com a parc tancat de final de cursa.
Art. 9.3.- Verif. Administratives En aquesta verificació s’haurà de presentar la llicència, DNI i la
fitxa de verificacions, acompanyada del justificant drets d'inscripció.
Art. 9.4.- Verif. Tècniques Prèvies Els vehicles s’han de sotmetre a les verificacions efectuades
pels Comissaris Tècnics, per observar que reuneixin tots els requisits de les prescripcions tècniques
d’obligat compliment. A cada verificació haurà de presentar-se la fitxa de tècnica i el passaport, on
hi seran anotades les deficiències que es trobin en el vehicle, així com les recomanacions que
pugui fer el Comissari Tècnic.
Els Comissaris Esportius una vegada emès l’informe dels Comissaris Tècnics decidiran de la
següent forma:
Deficiència greu: No autoritzat a sortir
Deficiència Lleu: Autoritzat a sortir, i per la propera cursa s’haurà d’esmenar la deficiència, en cas
contrari no s’autoritzarà a sortir.
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Art. 9.5.- Verif. Tècniques Itinerants o Finals Tot vehicle pot ser sotmès a qualsevol verificació
tècnica d’ofici per comprovar que s’ajusta a les normes que el regeixen. Tot Concursant/Pilot pel fet
de la seva inscripció accepta que el seu vehicle pugui ser verificat segons els termes citats
anteriorment, i en qualsevol cas no tindrà dret a cap indemnització com a conseqüència de la
verificació, o els seus efectes, realitzada sobre el vehicle en qüestió.
Si ho demanessin els CC.EE les verificacions finals es realitzaran a:
INDUSTRIAS LAHOZ 2004, S.L.
Polígono Industrial Colomer
C/ Barcelona s/n
25241 Golmés (Lleida)

Article 10.- Classificacions - Trofeus
Art. 10.1.- Classificacions. S'establiran les classificacions Scratch:
Classificació general per les Divisions I, II, II-A, III, Junior Car Cross i Car Cross.
Art. 10.2.- Trofeus. Es lliuraran els trofeus previstos a l’Art. 30 del Reglament Esportiu del
Campionat de Catalunya d’Autocròs 2021.
Art. 10.3.- El Lliurament de Trofeus tindrà lloc al Circuit “ Parc de la Serra” de Mollerussa a l’hora
indicada en el Programa Horari.
Article 11.- Disposicions complementàries
L’organitzador es compromet a trametre en les dates de la seva publicació tota la informació sobre
la prova (Reglament Particular, Complements, inscrits, plànol del Circuit, accessos al Circuit...) a les
diferents Escuderies Concursants inscrites, i aquestes ho hauran de trametre als seus equips.
Igualment el Comitè Organitzador garantitza que aquesta publicitat s’oferirà permanentment a
través de la web: www.escuderiamollerussa.com
Article 12. Subsidiarietat de l'Anuari de la FCA
Per tot allò no contemplat en el present Reglament i que no el contradigui, s'aplicarà
subsidiàriament l'Anuari de la FCA.
Mollerussa, 17 de Març de 2021

El Comitè Organitzador
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