Reglament Particular

REGLAMENT PARTICULAR
Les Prescripcions Generals per a ral·lis d'enguany es consideren editades i són d'obligat
compliment per a tots els ral·lis que es realitzin a Catalunya.
I - PROGRAMA - HORARI
Data
03/06/2021

Hora
10:00

18/06/2021

10:00

25/06/2021
28/06/2021
30/06/2021

10:00
20:00
0:00
20:00

Acte
Publicació del Reglament i obertura
d’Inscripcions.
Publicació de l'Itinerari Horari – Road
Book.
Inici dels reconeixements.
Tancament d’Inscripcions.
Fi dels reconeixements.
Publicació de la llista d’inscrits.

Lloc
Secretaria Permanent
Proves Especials
Secretaria Permanent
Proves Especials
Secretaria Permanent
www.escuderiaosona.com

02/07/2021 17:00 a 19:00 Verificacions administratives.
(veure horaris parcials, complement 1)
17:15 a 19:15 Verificacions tècniques.
Vic - Circuit d’Osona
(veure horaris parcials, complement 1)
20:00
Hora límit d’entrada al Parc Tancat de
pre sortida.
21:00
Publicació de la llista d’autoritzats a
Tauler Oficial d'Anuncis
prendre la sortida.
www.escuderiaosona.com
03/07/2021
8:00
Briefing - Lliurament del Carnet de Ruta.
Vic - Circuit d'Osona Podi
9:01
Sortida Ral·li
12:05
Parc Assistència 1
15:29
Parc Assistència 2
16:09
Arribada 1a Etapa
Vic - Circuit d'Osona
18:00
Sortida 2a Etapa
20:59
Parc Assistència 3
04/07/2021
0:18
Arribada Ral·li
0:30
Cerimònia de Pòdium.
1:30
Publicació de resultats.
Tauler Oficial d'Anuncis
www.escuderiaosona.com
2:00
Lliurament de trofeus.
Vic - Circuit d'Osona
Secretaria Permanent - Tauler Oficial d’Anuncis
Escuderia Osona - Circuit d'Osona
c. Cabrerès, 2. (pol. ind. Malloles) - 08500 Vic
Tel. 93 886 60 36 - Fax. 93 886 60 41 - correu electrònic: esportiva@escuderiaosona.com
www.escuderiaosona.com
Parc d’Assistència i Zona d’Assistència:
El número de PA serà de 3, i les ZA seran 2, estaran situats al Circuit d'Osona.
El número màxim de vehicles d’assistència en el Parc d’Assistència es de 2 per equip.
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Article 1. ORGANITZACIÓ
1.1. Definició
Escuderia Osona, amb el permís d'organització de la Federació Catalana d'Automobilisme núm.
00-R2021, organitza el 52è Ral·li Osona de categoria territorial amb coeficient 6, que es
celebrarà els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2021.
1.2.

Comitè Organitzador
President: Sr. Joan Panadès Vinyeta
Vocals:
Sr. Ramon Varela Manubens
Sr. Eduard Bosch Bigas
Sr. Joan Bassas Viñas
Sr. Carles Garcia Mateos
Sr. Jaume Panadès Vinyeta
Secretari: Sra. Meritxell Iglesias Ariza

1.3.

Oficials

Comissaris Esportius

Sr. Josep Maria Bellot Pla (President)
Sr. Rossend Mora Feu
Sr. Josep Rial Alsina

CD-1062-CAT
CD-0074-CAT
CD-0829-CAT

Director de Carrera

Sr. Xavier Navarro Pont

CD-1749-CAT

Directors Adjunts

Sr. Josep Blancafort Pol
Sr. Marti Juanals Bofill
Sr. Josep Domínguez Villanueva
Sr. Joan Panadès Vinyeta
Sr. Ramon Varela Manubens
Sra. Irene Corderroura Oliveras
Sra. Ismenia Vilasis Xipell
Sr. Josep Guillamon Carnicero
Sr. Jaume Panadès Vinyeta

DC-1431-CAT
DC-0236-CAT
DC-CAT
DC-CAT
DC-CAT
DC-CAT
DC-1753-CAT
DC-1969-CAT
DC-CAT

Secretari de Carrera

Sra. Ismenia Vilasis Xipell

SC1754-CAT

Secretari de Carrera Adjunts

Sr. Josep Guillamon Carnicero
Sr. Irene Corderroura Oliveras
Sr. Jaume Panadès Vinyeta

SC1970-CAT
SC-CAT
SC-CAT

Cap de Seguretat

Sr. Josep Domínguez Villanueva

DC-CAT
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Comissari Relacions Competidors

Sr. Miquel Soler Pey

Observador FCA

A designar

Comissaris Tècnics

Sr. Eduard Bosch Bigas (Responsable)
Sr. Ramon Pou Arumí
Sr. Enric Quer Alecha
Srta. Susana Gras Reyner
Sr. David Martinez Gambin
Sr. Albert Verdaguer Prat

Delegat Tècnic FCA

A designar

Delegat Tècnic Volant RACC

A designar

Classificacions i Procés de Dades

Sr. David Bou Grandia

JOB-0689-CAT

Caps de Prova Especial

a designar
a designar
Sr. Josep Maria Ferrer Ferrer

DC-CAT
DC-CAT
DC-CAT

Cap de Parc d’Assistència

Sr. Gerard Sunyer Barneda

DC-CAT

Cap de Parc Tancat

Sr. Josep Maria Caixas Casas

OD-CAT

Coordinador COVID

Sra. Meritxell Iglesias Ariza

Cap dels Serveis Mèdics

Dr. Josep Brugulat Borràs

Centre Assistencial

Hospital Universitari de Vic

Servei d’Ambulàncies

Ambulàncies Transmutua - Vic
Sr. Robert Travé Munguira

Servei de Grues

Grues Vic Assistència SL
Sr. Francesc Güell Puigcercós

Servei de Transmissions

Tecnimat Electrònica i Comunicacions
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JOC-1035-CAT
OC-1228-CAT
OC-0077-CAT
OC-1555-CAT
OC-0507-CAT
OC-0760-CAT

Col. 18217
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Sr. Francesc Casasayas Pujol
Servei d’Ordre

Policia Cos de Mossos d’Esquadra
Policia Municipal de Vic

Entitats Col·laboradores

Auto Sport Igualada
Auto Sport Sabadell
Biela Club Manresa
Escuderia Baix Empordà
Escuderia Gironella
Motor Club Sabadell
Penya 100 x hora
Reial Automòbil Club de Catalunya

La resta d’Oficials seran comunicats en un complement al present reglament particular.
Els Oficials relacionats en el present reglament particular sons nomenats com a Jutges de Fets.
Identificacions:
Les identificacions dels oficials de servei, Caps de Prova Especial, Caps de Control, Comissaris
de Ruta, portaran les armilles pròpies de cada entitat col·laboradora.
L’Oficial de Relacions amb els competidors portarà l’armilla de color vermell amb la identificació
corresponent.
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MODALITATS GENERALS
Article 2. PUNTUABILITAT
El 52è Ral·li Osona puntua pels campionats, copes, trofeus i challenges següents:
• Campionat de Catalunya de Ral·lis per Pilots i Copilots
• Campionat de Catalunya de Ral·lis 2 rodes motrius per Pilots i Copilots
• Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt per Escuderies Competidores
• Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt per Marques
• Campionat de Catalunya de Promoció
• Trofeu Junior
• Trofeu Catalunya de Ral·li Esprint d’asfalt per Pilots i Copilots
• Copa de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt per Pilots i Copilots
• Copa de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt de Grup N, A, XN, XA, F2000, F, D, ES.
• Volant RACC - Trofeu MAVISA
• XI Challenge MICHELIN Rallye Catalunya
• Challenge Pirelli RallyCat
Article 3. DESCRIPCIÓ
El 52è Ral·li Osona consisteix en:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

Distància total:
Nombre d'etapes:
Nombre de seccions:
Proves Especials:
Proves Especials km.:
Proves Especials diferents:
Proves Especials:

Campionat de Catalunya
de Ral·lis

Trofeu de Catalunya de
Ral·lis Esprint

513.014 km
1
4
12
102,658 (19,93%)
6
La Trona
La Costa dels Gats
El Cobert
La Vola
Fontfreda
Coll de Mansa

133.810 km
1
1 (1a secció)
3
30.040 km. (22.47%)
3
La Trona
La Costa dels Gats
El Cobert

Article 4. VEHICLES ADMESOS
4.1.

Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 4 del Reglament Esportiu del
Campionat de Catalunya de ral·lis.

4.2.

Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 2 del Reglament Esportiu de
la Campionat de Catalunya de Promoció.

4.3.

Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 2 del Reglament Esportiu del
Campionats i Copes de Catalunya de Regularitat Súper Esport i Regularitat Esport.

4.4.

Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 3 del Reglament Esportiu i
Tècnic del Trofeu de Catalunya de Ral·lis Esprint d’Asfalt.

4.5.

Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 2 del Reglament Esportiu i
Tècnic de la categoria Legend FCA.

Article 5. PARTICIPANTS ADMESOS
5.1.

Seran admesos a participar tots els pilots que estiguin en possessió de la corresponent
llicencia, expedida per la FCA i valida per l’any en curs.

Article 6. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ - INSCRIPCIONS
6.1.

Tota persona que vulgui participar en el 52è Ral·li Osona, ha d’enviar la sol·licitud
d’inscripció, juntament amb el corresponent comprovant del ingrés en efectiu o la
transferència bancària, per correu electrònic, indicant clarament el nom i cognoms del
pilot i copilot, a partir de la publicació del present reglament i fins a la data del tancament
de les inscripcions a la Secretaria de la prova.

6.2.

Juntament amb el formulari d’inscripció, s’ha d’ajuntar:
•
•
•
•
•

Fotocopia llicència de Concursant
Fotocopia llicència de Pilot
Fotocopia llicència de Copilot
Fotocopia Fitxa Tècnica del vehicle
Fotocopia Passaport Tècnic

6.3.

La data de termini del tancament de les inscripcions es: 25 de juny de 2021 a les 20:00
hores

6.4.

Les dades relatives al copilot poden completar-la en el moment de les verificacions
administratives.

6.5.

El nombre de vehicles admesos està limitat a 100.

6.6.

En el cas que sigui sobrepassada aquesta xifra límit de participació, els participants
seran designats d’acord amb el seu palmarès, i ordre de recepció de les inscripcions. Un
cop tancat el termini d’inscripcions no se n’admetran més.

Article 7. DRETS D'INSCRIPCIÓ - ASSEGURANÇA
7.1.

Els drets d'inscripció son els següents:
Velocitat - Rally
Acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: ....................... 525 €
No acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: .................. 800 €
Soci Escuderia Osona: ...................................................................................... 500 €
Velocitat - Rally Promoció
Acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: ....................... 380 €
No acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: .................. 600 €
Soci Escuderia Osona: ...................................................................................... 360 €

Velocitat - Rally Esprint
Acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: ....................... 280 €
No acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: .................. 450 €
Soci Escuderia Osona: ...................................................................................... 260 €
Regularitat
Acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: ....................... 400 €
No acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: .................. 700 €
Soci Escuderia Osona: ...................................................................................... 375 €
Legend
Acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: ....................... 525 €
No acceptant la publicitat facultativa proposada per l’organitzador: .................. 800 €
Soci Escuderia Osona: ...................................................................................... 500 €
Aquests imports corresponent als drets d’inscripció amb l’iva inclòs i a la prima
d’assegurança per vehicle de la pòlissa contractada per l'organitzador amb la Federació
Catalana d'Automobilisme.
7.2.

La forma de pagament mitjançant Ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de
l’Escuderia Osona a l’entitat i número de compta corrent següent:
CaixaBank SA – IBAN ES30 2100 0007 8102 0128 7790

7.3.

La sol·licitud d’inscripció no serà acceptada si no estar degudament complimentada amb
totes les seves dades i no s’hagin fet efectius els corresponents drets d’inscripció.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

Es retornaran els drets d'inscripció:
Inscripcions refusades.
Si el ral·li no es disputa.
L’organitzador retornarà el total de la inscripció als Competidors que comuniquin la seva
baixa abans de la publicació de la llista d’inscrits.
7.4.4. L'organitzador retornarà el 50% de la inscripció als Competidors que per raons de força
major degudament verificada no puguin presentar-se i avisin abans del inici de les
verificacions administratives.
7.5.

La pòlissa d'assegurança contractada per l'Organitzador cobreix les garanties exigides
per la FCA per enguany.

7.6.

Pel fet de procedir a trametre/sol•licitar la inscripció a la present competició, el
concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip declaren haver llegit, entendre i
conèixer el Reglament Particular i tota la normativa aplicable a aquesta competició, a la
que es sotmeten sense manifestar cap reserva.

7.7.

Igualment el concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip que formalitzen la
inscripció a aquesta prova, declaren participar en aquesta competició sota el seva única i
exclusiva responsabilitat, assumint tots els danys i perjudicis que puguin sofrir com a
conseqüència de la participació en aquesta competició esportiva de risc, quedant coberts
per les condicions que estableixen les pòlisses corresponents a l’assegurança de la
llicència federativa i de l’assegurança RC contractada per l’organitzador.

7.8.

El concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip No faran responsables a cap
dels Organitzadors, ni als Oficials, ni a la FCA de qualsevol accident, lesió, dany i/o

perjudici ocorregut o sofert com a conseqüència de la participació en la prova, així com
els exclouen de tota responsabilitat i renuncien a formular cap reclamació contra els
mateixos.
Article 8. PUBLICITAT
8.1.

Els Competidors que acceptin la publicitat facultativa proposada per l'Organitzador,
hauran de reservar els espais següents:
•

Un espai de 40 cm. alçada per 15 cm. d’amplada al costat del número de
competició al costat del parafangs davanter.
ESQUEMA

Article 9. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
9.1.

En el decurs del Ral·li, l'hora oficial serà: Via Satèl·lit.

9.2.

Penalitzacions: Les penalitzacions seran les previstes en el Reglament Esportius de
cada especialitat de la Federació Catalana d’Automobilisme d'enguany.

9.3.

El Parc Tancat de pre sortida, estarà situat al Circuit d’Osona - Vic.
L’hora límit d’entrada del vehicles participants al Parc Tancat de pre sortida es a les
20:00 hores del divendres 2 de juliol de 2021, qualsevol retard serà penalitzat a criteri del
Comissaris Esportius.

Article 10.

CONTROLS HORARIS

10.1. En el Control Horari 9 i 17 SI ES PODRÀ ENTRAR AMB AVANÇAMENT.
Article 11.

XICANA

11.1. D’acord amb l’article 22.20 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de
Ral·lis, l’organització pot instal·lar xicanes artificials per a minorà la velocitat en punts i
llocs predeterminats a les proves especials, que seran convenientment senyalitzades i
comunicades als participants mitjançant el corresponent complement.
11.2. Qualsevol toc, desplaçament, envestida, etc. d’una xicana serà penalitzat amb 3 minuts
cada vegada. Aquestes xicanes seran controlades per Jutges de Fets

Article 12.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA / GRUES

12.1. El servei de grues, que l'organitzador te situades en les proves especials cronometrades,
tenen com a única i especifica missió, la de retirar els vehicles de la carretera que, a
conseqüència d'una avaria o accident, que destorbin el pas de la resta de participants.
Quedant a criteri exclusiu de l'organitzador qualsevol altra prestació.
Article 13.

FORNIMENT DE CARBURANT

13.1. El forniment de carburant es farà en el lloc marcat, acotat i senyalitzat per l’organitzador,
el número de mecànics/assistents no podrà supera 2 persones, amb l'excepció que
aquets es realitzi directament en una Estació de Servei.
Article 14.

ASSISTENCIES

14.1. Les Assistències, estan prohibides fora dels Parcs d’Assistència destinats a les mateixes.
Article 15.

EXTRA RAL·LI

15.1. Tots els equips retirats a dins de tram, o en els enllaços podran demanar d’acollir-se a la
formula del Extra Ral·li sol·licitant-ho al vehicle escombra.
15.2. L’organitzador no podrà garantir que el cotxe es pugui treure del tram. La recuperació del
cotxe sempre serà per mitjans propis de l’equip i no podran entrar al tram ni remolcs ni
mecànics fins que el director de carrera ho autoritzi.
Excepcionalment, si Direcció de Carrera ho creu oportú, les grues de l’organització
podran treure el vehicle de dins del tram, amb una funció exclusivament de seguretat. En
aquest cas, la grua deixarà el vehicle de competició just a fora del tram, sigui a sortides,
a arribades, o be a cruïlles intermitges, i sempre sota el criteri de Direcció de Carrera.
15.3. L’equip serà qui portarà el cotxe al parc d’assistència, un cop reparat serà verificat pels
Comissaris Tècnics si es el cas, demanant el nou carnet de ruta amb la seva hora de
sortida al Control Horari d’Entrada al Parc de Assistència.
Allà es donarà hora de sortida teòrica sempre que sigui possible serà dos minuts més
tard que l’últim participant.
15.4. Els equips que s’acullin a la fórmula Extra Ral·li sols podran aparèixer a la classificació
del tram que disputin i en la Classificació Final apareixeran com retirats.
Article 16.

RECONEIXAMENTS

16.1. Els reconeixements de les Proves Especials es realitzaran d’acord amb l’Art. XVII del
Reglament Esportiu de Ral·lis
Article 17.

VERIFICACIONS

17.1. Verificacions abans de la sortida i durant la prova
Tots els equips participants, o una persona delegada, s'han de presentar amb la
documentació personal i del vehicle a les verificacions administratives i tècniques

previstes en el programa-horari de la prova, i d’acord amb l'horari específic que serà
comunicant amb el corresponent complement.
17.2. Verificacions administratives:
•

Si l’organitzador ha rebut tota la documentació pertinent, solament es lliuraran els
números, la placa del rally i la publicitat.

17.3. La documentació a presentar a les verificacions tècniques:
•
•
•
•

Fitxa equipament de seguretat
Fitxa d’Homologació
Passaport Tècnic
Autorització càmera interior del vehicle

17.4. Verificacions Tècniques Finals:
Si ho demanen els Comissaris Esportius realitzaran al taller del Circuit d’Osona.
Article 18.

CLASSIFICACIONS – TROFEUS – PREMIS

18.1. Classificacions
S’establiran les classificacions següents:
Campionat de Catalunya de Ral·lis

Classificació general scratx
Classificació per classes
Classificació per escuderies
Classificació Escuderia Osona
Classificació Volant RACC – Trofeu MAVISA

Campionat de Catalunya de Promoció:

Classificació general scratx
Classificació per classes

Trofeu de Catalunya de Ral·lis Esprint:

Classificació general scratx
Classificació general per grups

Regularitat:

Classificació general scratx
Classificació general per grups

18.2. Trofeus
Es lliuraran els trofeus següents:
Campionat de Catalunya
Classificació General Scratx: Trofeu als cinc primers equips classificats (Pilot i Copilot).
Classificació per Classes:
Trofeu al primer equip classificat (Pilot i Copilot).
Classificació per Escuderies: Trofeu a la primera escuderia classificada i tres reproduccions
(Pilot i Copilot).
Classificació Volant RACC: Trofeu als tres primers equips classificats (Pilot i Copilot).
Classificació Escuderia
Trofeu al primer equip classificat (Pilot i Copilot).
Osona:

Campionat de Catalunya de
Promoció
Classificació General Scratx: Trofeu als tres primers equips classificats (Pilot i Copilot).
Trofeu Júnior

Trofeu al primer equip classificat (Pilot i Copilot).

Trofeu de Catalunya de
Ral·lis Esprint
Classificació General Scratx: Trofeu als tres primers equips classificats (Pilot i Copilot).
Classificació per Classes:
Trofeu al primer equip classificat (Pilot i Copilot).
Classificació Escuderia
Trofeu al primer equip classificat (Pilot i Copilot).
Osona:
Regularitat:
Classificació General Scratx
per cada Grup:
Classificació per Classes:

Legend

Trofeu als tres primers equips classificats de cada Grup (Pilot i
Copilot).
Trofeu al primer equip classificat, que no s’hagin classificat dintre
dels 3 primers de cada Grup (Pilot i Copilot).
Record a tots els participants

18.3. El lliurament de trofeus del Trofeu de Catalunya de ral·lis esprint, tindrà lloc a les 14:00
hores del dia 3 de de juliol de 2021 al Circuit d’Osona de Vic.
18.4. El lliurament de trofeus del Campionat de Catalunya de ral·lis tindrà lloc a les 02.00
hores del dia 4 de Juliol de 2021 al Circuit d’Osona de Vic.
18.5. Serà d’aplicació l’article 21.1 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i
Trofeus de Catalunya. (Art.21.2 La no assistència al repartiment de premis d’una cursa
suposarà la pèrdua del trofeu i els premis corresponents).
Article 19.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

19.1. L'organitzador es compromet a trametre, en les dates de la seva publicació, tota la
informació sobre el ral·li (inscrits, itinerari etc.) a les diferents entitats, clubs i/o
escuderies Competidors amb participants inscrits i aquestes entitats seran les
encarregades de facilitar-les als respectius socis.
19.2. Els Competidors, reconeixent que la prova organitzada per l'Escuderia Osona, es una
operació de promoció, per el qual es donarà a conèixer al gran públic, així com els
participants i els seus espònsors.
19.3. Per permetre a l'organització total llibertat de mitjans per aquest fi, els Competidors
autoritzen a l'Organització a fer ús del seu nom i de les corresponents imatges, a tot allò
que afecti a la prova, així com el dret exclusiu d'utilitzar-les. Qualsevol projecta de
filmació, cinema, fotografia, vídeo, àudio, etc. hauran de rebre prèviament la
corresponent autorització per escrit de l'organització.
19.4. L’empresa de cronometratge facilitarà el GPS a cada equip participant, que haurà de
portar-lo durant tota la prova, i es deixaré una fiança de 100 €uros, dels qual en seran

retornats 70 €uros en acabar la mateixa, la diferencia dels 30 €uros son en concepte de
lloguer del GPS.
19.5. Es recorda a tots els participants que degut a sensibilitat dels veïns per on discorre el
ral·li, aquesta entitat organitzadora amb el recolzament de la Federació Catalana
d'Automobilisme i la col·laboració dels diferents agents de l'ordre, serà extremadament
rigorós amb la circulació dels participants durant el desenvolupament dels
reconeixements i el ral·li. Per aquest motiu, i en aplicació dels articles 14, 17.2 i 17.3 del
Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya, es farà una especial vigilància de:
•
•
•

Infraccions al Codi de Circulació
Velocitat superior a 50 Km./h en nuclis urbans
Invasió total o parcial del carril contrari de circulació.

19.6. El Comitè Organitzador nomena Jutges de Fets a tots els Oficials presents en aquest
Reglament Particular i els seus annexes.
19.7. Es recorda a tots els participants i membres dels equips, la obligació de respectar
els protocols establerts a causa de la Covid 19 per les autoritats corresponents.
19.8. Centre d’assistència mèdic previst en cas d’accident es:
Hospital Universitari de Vic
Carrer de Francesc Pla “EL Vigatà”, 1 08500 Vic
Tel. 93 889 11 11

COMISSARIS DE RELACIONS AMB ELS COMPETIDORS

Miquel Soler Pey
CD-CAT
696 844 868

PROGRAMA ESTABLERT
Presencia
•
•
•
•
•
•

El Comitè Organitzador
Vic, 3 de maig de 2021

Verificacions Administratives
Verificacions Tècniques
Sortida Ral·li
Parcs d'Assistència
Arribada Ral·li
Secretaria Permanent

