
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª Jornada de Ral·lis 
         Motor Club Sabadell 
         Sabadell - 15/3/2008 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSET D’INICIACIÓ ALS RAL·LIS: 
 
 
 
INTRODUCCIÓ: 
 
 
 
Motor Club Sabadell ha decidit fer aquest Curset d’iniciació, orientat bàsicament als 
participants que comenceu o teniu poca experiència en aquests tipus de proves. En 
general quan un comença en aquest món creu que fent anar un cotxe una mica ràpid ja 
n’hi ha prou. En realitat hi ha molts més factors que hem de conèixer i poden influir-nos en 
el desenvolupament d’una prova o d’una temporada. 
 
Possiblement molts dels que ja fa temps que ens dediquem a això, en els nostres inicis 
haguéssim agraït tenir una mica més d’orientació i no haver de ser tant autodidactes. 
  
Alguns possiblement desconeixeu o teniu dubtes sobre el funcionament de la 
reglamentació, d’un Llibre de Ruta, Controls Horaris, Carnets de Ruta, etc. 
 
Els membres del Motor Club Sabadell que han participat en l’organització d’aquest Curset 
d’iniciació només pretenem que tots els que hi participeu, al conèixer una mica més el 
funcionament d’una prova d’aquest tipus, la podeu preparar millor i per tant, gaudir-ne 
molt més. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TEMARI: 
 

1 - Reglamentació bàsica 
    

2 - Definicions 
 

3 - L’equip 
3.1 - Esponsorització 
3.2 - Imatge 

 
4 - Funcionament 

4.1 - Llibre de Ruta 
4.2 - Controls Horaris 
4.3 - Carnet de Ruta 
4.4 - Full o carnet d’estop 
4.5 - Seguretat d’una prova 

 
5 - Planificació d’una prova 
 5.1 - Quin Campionat o prova volem, podem, o ens convé fer? 
 5.2 - Logística, assistència i consums 

 
6 – Reconeixements 
 6.1 - Planificació dels reconeixements 
 6.2 - En ruta 

 
7 - Les Notes 
 7.1 - Què volem, i què ens cal saber 

7.2 - Codi per confeccionar notes 
 7.3 - La confecció de les notes 

7.4 - La lectura 
 

8 - El Ral·li 
8.1 - Verificacions 
8.2 - Mínims necessaris recomanats a bord 
8.3 - Desenvolupament del Ral·li 
8.4 - S’ha acabat el Ral·li, però encara ens queda feina… 

 
9 – Dubtes i aclariments  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
 

Reglament ral.li Els Cingles 2004 
 

PROGRAMA - HORARI 
 
 

 
 
 
 
 

DATA HORA ACTE A REALITZAR LLOC 
Dijous, 

18 Novembre 21:00 Publicació del Reglament i 
Obertura d’inscripcions 

Dilluns, 
13 Desembre 20:00 Tancament d’inscripcions 

Dimecres, 
15 Desembre 20:00 Publicació de la llista d’inscrits 

Federació Catalana 
d’Automobilisme 

07:00 Publicació Rutòmetre Secretaria de la Prova 

07:00 Verificacions : 
Hora inici administratives i tècniques 

La Fàbrica (ctra. d’Olesa, km.0) 
Vacarisses 

07:00 Obertura del Parc Tancat Av. Trias Fargas, Vacarisses 

08:00 Verificacions : 
Hora final administratives i tècniques 

La Fàbrica (ctra. d’Olesa, km.0) 
Vacarisses 

09:00 Publicació de la llista d’autoritzats a prendre la 
sortida Tauler Oficial d’anuncis 

Segons 
carnet de 

ruta 
Hora límit d’entrada al Parc Tancat 

10:00 Sortida de la 1a. Secció 1er. participant 

Av. Trias Fargas, Vacarisses 

12:50 Arribada de la 1a. Secció 1er. participant 

13:20 Sortida de la 2a Secció 1er. participant 

14:39 Arribada de la 2a. Secció 1er. participant 

15:09 Sortida de la 3a Secció 1er. participant 

P.I. Can Torrella (c/Shimizu) 
Vacarisses 

16:44 Arribada de la 3a. Secció (Final de Ral·li) Av. Trias Fargas, Vacarisses 

17:30 Inici de les verificacions finals  

18:30 Repartiment de Trofeus La Fàbrica (ctra. d’Olesa, km.0) 
Vacarisses 

18:30 Publicació de resultats Secretaria de la Prova 

Dissabte, 
18 Desembre 

18:30 Obertura del Parc Tancat Av. Trias Fargas, Vacarisses 



Tauler Oficial d’Anuncis 
 

El Tauler oficial d’anuncis i la secretaria de la prova estaran situats des de l’obertura d’inscripcions fins al 
repartiment de premis a: 

 
Del 18/11/2004 al 17/12/2004: MOTOR CLUB SABADELL c.e. 

C/Major, 125 
SABADELL (BARCELONA) 
Tel: 609.70.57.80 – 904.47.54.75 Fax: 93.720.50.13 
motorclubsabadell@motorclubsabadell.com 
www.motorclubsabadell.com 

 
Del 18/12/2004 al 18/12/2004: LA FÀBRICA 

Ctra. Olesa, km.0 
VACARISSES (BARCELONA) 
Tel. i Fax.: Es comunicaran posteriorment 

 
Parc d’assistència : 
 

Estarà situat a :     P.I. CAN TORRELLA (c/ Shimizu) de VACARISSES 
 
1 ORGANITZACIÓ 
 

1.1 Definició 
 

L’entitat Motor Club Sabadell, amb el permís d’organització de la Federació Catalana d’Automobilisme 
núm. …………., organitza el 1er Ral·li els Cingles, de categoria territorial, que es desenvoluparà el dia 18 de 
desembre de 2004. 

1.2 Comitè Organitzador 
 

President:   Sr. Carles Aluju Camps 
 

Vice-president:   Sr. Ferran Forés Pérez 
 

Vocals:    Sr. Eduard Forés Pérez 
Sr. Àngel Vilanova Mollà 
Sr. Magí Graells Colomer 
Sr. Jordi Aluju Camps 
Sr. Erik Cardona Molina 
Sr. Mario Vargas González 
Sr. Xavier Taña Ferré 

 
Secretari:   Sr. Xavier Aluju Camps 

1.3 Oficials 
 

Comissaris Esportius: 
 

President:   Sr. Jordi Parro   CD núm. 
____________   CD núm. 
____________   CD núm. 

 
Director de cursa:  Sr. Jesús Prieto   DC núm. 

 
Directors adjunts:  ____________   DC núm. 

____________   DC núm. 
 

Cap de seguretat:  Sr. Enric Mir Teixidor  DC núm. 
 

Secretari de la prova:  ____________   SC núm. 
 

Comissaris Tècnics: 
 

Cap:    Sr. Ferran Natividad  OC núm. 
Sr. Xavier Quesada  OC núm. 
____________   OC núm. 

 
Oficial relacions concursants: Sr. Màrius Llongueres  OA núm. 

 
Observador de la FCA:  _____________ 

 



Cap de cronometratge:  Sr. Joan Lladó Gall  COA-272-OB 
 

Cap de classificacions:  Sr. Joan Lladó Gall  COA-272-OB 
 

Cap coord. de serveis mèdics : Dr.___________   Col núm. 
 

Servei d’Ambulàncies:  Ambulàncies Cor de Catalunya 
 

Servei de Transmissions: Sr. Llorenç Cardona 
 

Cap de Premsa:   Sr., Ferran Forés Pérez 
 

Jutges de fets: Es nomenen JUTGES de FETS, a tots els Oficials nomenats en el 
present Reglament i posteriors complements.  

 
Servei d’ordre:   Policia Municipal de Vacarisses 

Servei Català de Trànsit 
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra 
Policies Locals de l’itinerari de la prova 

 
Entitats col·laboradores:  Ajuntament de Vacarisses 

Federació Catalana d’Automobilisme 
Auto Sport Igualada 
Escuderia Racing Baix 
Escuderia Vall de Tenes 

 
1.4 Identificacions : 

 
Les identificacions dels oficials en funcions són : 

 
Pels comissaris, Caps de Control i Oficial de relacions amb els concursants són petos en els que hi consta el seu 
càrrec 

 
MODALITATS GENERALS 
 
2 PUNTUABILITAT 
 

El 1er Ral·li els Cingles és puntuable per: 
Open Catalunya i Trofeu Júnior 2004 

3 DESCRIPCIÓ 
 

3.1 Distancia total del recorregut : 162,68 Km. 
 
3.2 Nombre total de TC : 7 
 
3.3 Distancia total dels TC : 45,50 Km. 
 
3.4 Nombre de trams diferents : 3 
 
3.5 Nombre de seccions : 3 
 
3.6 Nombre d’etapes : 1 

 
4 VEHÍCLES ADMESOS 
 

Seran admesos a participar els vehicles definits en el reglament del Campionat de Catalunya de Ral·lis d’asfalt 
agrupats en les divisions següents : 

 
DIVISIÓ  1 :  Gr N, RN, FN de fins a 1400 c.c. 
DIVISIÓ  2 :  Gr N, RN, FN de més de 1400 fins a 1800 c.c. 
DIVISIÓ  3 : Gr A, RA, FA fins a 1400 c.c. 
DIVISIÓ  4: Vehicles que no corresponen a les divisions anteriors, que superen les limitacions tècniques 
de l’article 7 del Reglament Esportiu i Tècnic de l’Open Catalunya i Trofeu Júnior 2004, o que siguin conduïts 
per pilots que no poden aspirar a puntuar pel campionat. 

 
S’autoritza el muntatge de carenats de protecció inferior. S’autoritza el muntatge de fars suplementaris. 
El nombre està determinat per les especificacions tècniques de cada vehicle i ha de ser sempre parell. S’autoritza el 
muntatge de faldilles transversals antigraveta. 

 
 
 



5 SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS. INSCRIPCIONS 
 

5.1 Tota persona que vulgui participar en el 1er Ral·li els Cingles ha de trametre la sol·licitud d’inscripció, a partir del 
dia 18 de novembre i fins a les 20 hores del dia, 13 de desembre degudament complimentada a: 

 
Federació Catalana d’Automobilisme 
C/ Consell de Cent, 445 esc. A 1º1ª 
08013 BARCELONA 
Tel. 932.452.996 
Fax. 932.651.707 

 
Les dades relatives al copilot poden completar-se fins el moment de les verificacions administratives. 

  
5.2 El nombre de vehicles admesos està limitat a 60. 

 
6 DRETS D’INSCRIPCIÓ – ASSEGURANÇA 
 

6.1 Els drets d’inscripció són els següents : 
 

Acceptant la publicitat facultativa ……………..191 € (Drets 114,31 € + Assegurança 76,69 €) 
No acceptant la publicitat facultativa ...............382 € (Drets 305,31 € + Assegurança 76,69 €) 
Socis del club...................................................170 € (Drets 93,31 € + Assegurança 76,69 €) 

 
6.2 La sol·licitud d’inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels drets d’inscripció. 

 
6.3 Es retornaran els drets d’inscripció : 

 
6.3.1 Inscripcions refusades. 
 
6.3.2 Si el Ral·li no es disputa. 
 
6.3.3 L’organitzador retornarà el 50% de la inscripció als Concursants que per raons de força major 
degudament verificada no puguin presentar-se i avisin abans de l’inici de les verificacions administratives. 

 
6.4 La pòlissa d’assegurança contractada per l’Organitzador cobreix les garanties exigides per la F.C.A. per 
enguany. 

 
7 PUBLICITAT 
 

7.1 Els concursants que acceptin la publicitat proposada per l’Organitzador, hauran de reservar els espais següents : 
 
ES PUBLICARÀ MITJANÇANT COMPLEMENT 

 
8 DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA 
 

8.1 En el decurs del Ral·li, l’hora oficial serà l’emesa per TELEFÓNICA. 
 

8.2 Penalitzacions: 
Seran d’aplicació, les penalitzacions previstes a les prescripcions generals per a ral·lis amb les següents 
modificacions: 

 
8.2.1 Els Comissaris esportius no autoritzaran a prendre la sortida dels participants que siguin sorpresos fent 
reconeixements dels TC, abans que els hagi estat permès de realitzar el recorregut. 

 
8.2.2 Solament estan autoritzades les notes que els participants hauran pogut confeccionar durant la passada 
de reconeixements i efectuades sobre els fulls marcats que a tal efecte l’organització els lliurarà a la sortida de 
cada TC. En finalitzar el TC, l’equip lliurarà als oficials del control STOP les notes preses, que les retornaran al 
punt de sortida per ser utilitzades en les properes passades. Qualsevol altre tipus de notes trobades en 
possessió de l’equip, (fins i tot si no corresponen a TC del ral·li), seran motiu d’eliminació de cursa. 

 
8.2.3 El procediment de lliurament i recollida de notes es repetirà per a cada passada. Per tant, els participants 
solament podran disposar de notes dins el corresponent TC. 

 
8.2.4 Retard en verificacions: 

Fins a 15 minuts de l’hora assignada: 30 € 
Fins a 30 minuts de l’hora assignada 60 € 
Superior a 30 minuts: A criteri dels Comissaris Esportius. 

 
8.2.5 Controls horaris durant els reconeixements: 

Retard:    5 segons per minut. 
Avançament: 10 segons per minut. 

 
 



8.3 Abans de la sortida, els vehicles participants s’agruparan en un Parc Tancat de sortida situat a : 
AV. TRIAS FARGAS, VACARISSES. 

 
El vehicles podran entrar en aquest Parc Tancat a l’hora indicada en el carnet de ruta sense penalització per 
avançament. 
 
La sortida del primer vehicle serà a les 10:00 hores del dia 18 de desembre de 2.004, del pòdium de sortida situat a : 

AV. TRIAS FARGAS, VACARISSES. 
 

8.4 En el control horari nº18 de final de Ral·li SI es podrà entrar amb avançament. 
 
9 VERIFICACIONS 
 

9.1 Verificacions abans de la sortida i durant la prova: 
Tots els equips participants o una persona delegada, s’han de presentar amb el seu vehicle a les verificacions 
previstes en el programa de la prova segons l’horari de convocatòria següent: 

Verificacions administratives i tècniques 
Dia 18 de desembre de 2.004  lloc: La Fàbrica (ctra. d’Olesa, km.0), Vacarisses 

 
Del   1 al núm. 20 De les 07:00 h. a les 07:20 h. 
Del 21 al núm. 40  De les 07:21 h. a les 07:40 h. 
Del 41 al núm. 60 De les 07:41 h. a les 08:00 h. 

 
9.2 Verificacions finals 
Si ho demanen els Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a: 

 
ES PUBLICARÀ MITJANÇANT COMPLEMENT 

 
10 CLASSIFICACIONS. TROFEUS. 
 

10.1 Classificacions 
S’establiran les classificacions següents: 
 
  Classificació General Scratch 
  Classificació Open Catalunya de Ral·lis d’Asfalt 
  Classificació Trofeu Júnior 
 
10.2 Trofeus 
Els trofeus que es lliuraran seran els següents: 
 

1er, 2on i 3er Classificació general scratch 
1er de les divisions 1, 2 i 3 
1er, 2on i 3er Trofeu JÜNIOR 

 
10.3 El lliurament de trofeus tindrà lloc a les 18:30 hores del dia 18 de desembre de 2.004 a: 
  

LA FÀBRICA (ctra. d’Olesa, km.0), VACARISSES 
 
11 DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES 
 

11.1 L’organitzador es compromet a trametre en les dates de la seva publicació, tota la informació del Ral·li (inscrits, 
itinerari, etc.) a les diferents Escuderies Concursants amb participants inscrits i aquestes seran les encarregades de 
facilitar-les als respectius socis. 
PER TANT : PER AQUEST TIPUS D’INFORMACIÓ, CAL QUE ELS PARTICIPANTS INSCRITS S’ADRECIN A LA 
SEVA ESCUDERIA CONCURSANT. 

 
 
 
 

Sabadell, 18 de novembre de 2.004 
El Comitè Organitzador. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

COMPLEMENT Nº1 AL REGLAMENT 
 

Amb el present complement donem compte de les modificacions i ampliacions del 
reglament del 1er. Ral·li Els Cingles, el dia 19 de desembre de 2004. 
 

PROGRAMA - HORARI 

DATA HORA ACTE A REALITZAR LLOC 
07:00 Verificacions : 

Hora inici administratives i tècniques 
Polisportiu 

Av. Trias Fargas, Vacarisses 

07:00 Obertura del Parc Tancat Polisportiu 
Av. Trias Fargas, Vacarisses 

08:00 Verificacions : 
Hora final administratives i tècniques 

Polisportiu 
Av. Trias Fargas, Vacarisses 

Segons carnet 
de ruta Hora límit d’entrada al Parc Tancat Polisportiu 

Av. Trias Fargas, Vacarisses 

10:00 Sortida de la 1a. Secció 1er. participant 

16:44 Arribada de la 3a. Secció (Final de Ral·li) 

 
Polisportiu 

Av. Trias Fargas, Vacarisses 

17:30 Inici de les verificacions finals Turismes Vallès  
Ctra. Matadepera, 247 TERRASSA 

18:30 Repartiment de Trofeus La Fàbrica (ctra. d’Olesa, km.0) 
Vacarisses 

18:30 Publicació de resultats Secretaria de la Prova 

Diumenge,    
19 Desembre 

18:30 Obertura del Parc Tancat Polisportiu 
Av. Trias Fargas, Vacarisses 

 
Tauler Oficial d’Anuncis 
 

El Tauler oficial d’anuncis i la secretaria de la prova estaran situats des de l’obertura d’inscripcions fins al 
repartiment de premis a: 

 
Del 18/11/2004 al 18/12/2004: MOTOR CLUB SABADELL c.e. 

C/Major, 125 
SABADELL (BARCELONA) 
Tel: 609.70.57.80 – 904.47.54.75 Fax: 93.720.50.13 
motorclubsabadell@motorclubsabadell.com 
www.motorclubsabadell.com 

 
Del 19/12/2004 al 19/12/2004: LA FÀBRICA 

Ctra. Olesa, km.0 
VACARISSES (BARCELONA) 
Tel. i Fax.: 93.835.93.26 

 
1 ORGANITZACIÓ 

 
1.1 Definició 

 
L’entitat Motor Club Sabadell, amb el permís d’organització de la Federació Catalana d’Automobilisme núm: 04 
OPRA 2004, organitza el 1er Ral·li els Cingles, de categoria territorial, que es desenvoluparà el dia 19 de desembre 
de 2004. 

1.3 Oficials 
 

Comissaris Esportius: 
President:   Rosend Mora i Feu  CD-8-CAT 

Florentina Condeminas Amigó CD-324-CAT 
Nuria Porta Ibarz   CD-325-CAT 

 



Director de cursa:  Jesús Prieto Mendoza  DC-186-CAT 
 
Directors adjunts:  Raul Sieiro Docampo  DC-103-CAT 
 
Cap de seguretat:  Enric Mir Teixidor   DC-172-CAT 
 
Secretari de la prova:  Joan Anton Grustán Vidal  SC-61-CAT 
 
Comissaris Tècnics: 
Cap:    Ferran Natividad Ojea  OC-27-CAT 

Xavier Quesada Milán  OC-77-CAT 
Miquel Rosell Pujol  OC-76-CAT 

  
Oficial relacions concursants: Màrius Llongueres Pie  DC-247-CAT 
 
Cap coord. de serveis mèdics : Dr. Fabián Bernazar  Col núm. 33683 
 
Cap de Premsa:   Guillem Quadrat Pérez 
 
Entitats col·laboradores:  Ajuntament de Vacarisses 

Federació Catalana d’Automobilisme 
Escuderia Racing Baix 
Escuderia Vall de Tenes 

     Protecció Civil de Vacarisses 
 
MODALITATS GENERALS 
 
7 PUBLICITAT 
 

7.1 Els concursants que acceptin la publicitat proposada per l’Organitzador, hauran de reservar els espais següents : 
 

Publicitat obligatòria: Només la publicitat dels dorsals laterals dels vehicles 
 
9 VERIFICACIONS 
 

9.1 Verificacions abans de la sortida i durant la prova: 

Verificacions administratives i tècniques 
Dia 19 de desembre de 2.004  Lloc: Polisportiu (Av. Trias Fargas), Vacarisses 

 
9.2 Verificacions finals 
Si ho demanen els Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran a: 

 
Turismes Vallès, Ctra. Matadepera, 247 / TERRASSA 

 
11 DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
11.2 Els reconeixements es realitzaran seguint l’itinerari obligatori marcat per l’organització i amb el carnet de 
ruta. 

 

L’hora de la sortida teòrica dels reconeixements serà assignada per l’organització, una vegada realitzades les 
verificacions tècniques dels vehicles. 

 

L’hora real assignada en el carnet de ruta per la sortida de cada control horari, serà respectada, donant sortida 
als vehicles minut a minut.  

 

En el carnet de ruta dels reconeixements, s’especificarà l’hora màxima d’entrada del vehicle al parc tancat, així com 

l’hora de presentació per a la recollida del carnet de ruta de la primera secció. 

 
 
 
 
 

Sabadell, 16 de desembre de 2.004 
El Comitè Organitzador. 

 



 
2-DEFINICIONS 
 
Breu definició del funcionament d’un ral·li de velocitat; 
Consisteix en un itinerari per carreteres o camins oberts normalment al trànsit normal, on s’ha de 
complir uns horaris i promitjos establerts per l’organització i guardant sempre les normes del Codi 
de Circulació, amb una sèrie de controls de pas degudament marcats en un anomenat ‘Llibre de 
Ruta’. En aquest itinerari, s’hi inclouen una sèrie de trams cronometrats amb velocitat lliure i 
tancats al trànsit normal, on l’equip ha d’intentar fer-lo sempre en el mínim de temps possible. 
 
Cada vehicle surt amb una cadència d’un minut, establint-se una classificació comptabilitzada amb 
els temps acumulats en els trams de velocitat de cada participant,  i aplicant penalitzacions en 
forma de temps qualsevol desviació de l’hora ideal de pas en els controls previstos per 
l’Organització. 
 
Si un equip es salta algun control dels marcats en l’itinerari és exclòs. 
 
Parc Tancat: 
Es la zona prevista per l’Organització per reunir a tots els vehicles participants abans de la sortida 
de la prova, durant la prova si es fa alguna aturada, i al final de la mateixa. Una vegada el vehicle 
està ubicat al lloc determinat per l’Organització, els participants han d’abandonar el Parc Tancat, 
fins 10 minuts abans de la seva propera sortida, o fins que aquest es consideri obert. En un Parc 
Tancat està prohibit qualsevol tipus de reparació o ajuda externa (excepte casos reglamentats) 
 
Etapa: 
Part de l’itinerari compresa des de la sortida fins l’arribada d’un Parc Tancat i separada almenys 
per 6 hores d’aturada continuada fins la següent sortida. 
 
Reagrupament: 
Es una parada prevista per l’Organització entre dos C.H. per reagrupar a tots els vehicles 
participants durant la prova i suprimir els minuts buits (abandonaments o penalitzacions) entre 
vehicles. 
 
Sector: 
És la part de l’itinerari compresa entre dos controls horaris. 
 
Secció: 
Es la part de l’itinerari compresa entre dos controls horaris en els quals hi ha a cada un d’ells un 
Parc Tancat i/o un Reagrupament. 
Una Secció està composada normalment de varis Sectors. 
 
Neutralització: 
És el temps que l’Organització pot mantenir als participants parats (normalment entre 2  C.H.), per 
qualsevol causa. 
 
Enllaç: 
Es denomina a la part de l’itinerari entre dos C.H. i que no comprèn el tram de velocitat. 
 
Trams de velocitat: 
Part de l’itinerari amb velocitat lliure i cronometrat al segon o a la dècima de segon, tancats al 
trànsit normal on l’equip ha d’intentar fer-lo en el mínim de temps possible. 
 
Hora oficial de la prova: 
L’hora oficial de la prova és amb la que es regeixen tots els horaris i controls d’un ral·li. 
L’Organització la publica en el seu reglament i normalment es fa coincidir  amb algun tipus de 
senyal horària de facil accés a tothom (093, emisora de ràdio, etc). Encara que l’haguem agafat 
d’aquest senyal, cal comprobar-la en els rellotges oficials. 
 
 
 



 
 
Hora teòrica: 
És l’hora i minut en que un participant ha (o hauria) de presentar-se en un control. 
 
Hora real: 
És l’hora i minut en que un participant es presenta en un control i aquesta li és validada. 
 
Llibre de Ruta: 
El Llibre de Ruta, és l’eina amb la qual l’Organització del Ral·li descriu el recorregut d’aquest 
mitjançant distàncies i croquis. 
 
Carnet de Ruta: 
El Carnet de Ruta és un document que s’entrega a cada equip, en el qual s’anoten totes les hores 
de pas en els controls i segells (en cas que n’hi hagin).  
 
Full o carnet d’stop: 
És un full independent del carnet de ruta i en el que els comissaris anoten l’hora de sortida del 
tram, l’hora d’arribada del tram i la diferència (o sigui el temps). 
 
Control Horaris:  
Un Control Horari (C.H.) és un control en un punt designat per l’Organització, en el qual l’equip 
participant al complert s’han de presentar i segellar el seu Carnet de Ruta.  
 
Control de pas:  
És un control intermig sense hora de pas en concret i que serveix únicament per certificar el pas 
dels participants. En aquest control el comissari  segella o signa el Carnet de Ruta. 
 
Control de sortida de tram:  
En aquest control s’assigna l’hora real de sortida al tram cronometrat  i al sector (és la mateixa). 
La sortida es pot donar manualment (de veu i amb els dits de la mà) o automàticament mitjançant 
rellotge i semàfor. 
 
Control d’arribada de tram:  
És l’unic control en el que no ens hem d’aturar, ja que és el punt de presa de temps de final de 
tram. Hi ha una pancarta  d’avís ( color groc) 100 mts. abans i una d’arribada (color vermell). 
 
Control stop:  
Està situat entre 100 i 300 mts. del control d’arribada del tram. Hem d’aturar-nos per lliurar el full 
d’stops als comissaris perquè ens anotin el temps del tram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 - L’EQUIP 
 
En primer lloc, cal que tinguem clar que l’equip el composa no només el pilot i el copilot, sinó tota 
la gent que s’implica en la preparació, sponsoratge i desenvolupament del nostre projecte.  
 
O sigui que tant si va bé com si va malament és cosa de tots. 
 
 
3.1 – Sponsorització: 
El primer de tot que hem de tenir molt clar quan volem muntar un equip, és què n’esperes i quines 
possibilitats tens dins del mon de las carreres. Ens ho podem plantejar de la següent manera: 

- Córrer només com a hobby per disfrutar. 
      - Córrer per intentar guanyar però d’una manera amateur. 
      - Córrer per guanyar de manera semi-professional.          
      - Córrer com a professional 
 
Son quatre plantejaments diferents per practicar aquest esport, encara que pot haver-n’hi d’altres. 
 
Hem de saber posar-nos a la pell de l’sponsor per saber què és el que més pot interessar-li.     
 
Com preparar els dossiers als sponsors i com presentar-los. 
 
Com fer partíceps als sponsors de l’equip. 
 
Imformar als sponsors de les evolucions de l’equip. 
 
Treballar per a la propera temporada. 
 
 
3.2 - Imatge 
Siguin quins siguin els nostres objectius en el mon de la competició, saber cuidar la imatge del 
nostre equip és sempre molt important. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Imatge del personal de l’equip: 

- Pilots 
    - Mecànics 
        - Personal adjunt (premsa, cap d’equip, etc…) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Imatge a l’assistència: 
        - Vehícles d’assistència 
         - Carpes 
          - Valles 
 
 

 
 
 
Imatge del vehicle de competició: 
       - Neteja 
        - Rotulació 
 
 
 

MALAMENT       BE 
 
 
 



 
 
 

MALAMENT       BE 

 
MALAMENT       BE 
 
 
 
 
Important: Quan estem en una cursa, la imatge i comportaments que projectem tot l’equip, és 
també la del nostre sponsor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - FUNCIONAMENT 
 
4.1 - Llibre de Ruta: 
El Llibre de Ruta, és l’eina amb la qual l’Organització del Ral·li descriu el recorregut d’aquest, 
indicant mitjançant distàncies parcials, totals i amb croquis, els punts considerats necessaris 
perquè l’equip participant pugui seguir sense problemes l’itinerari previst. 
La seva lectura és sempre de dalt a baix, estant totes les pàgines i vinyetes numerades 
seqüencialment. 
En la part superior, hi ha reflexada el nº de secció, nº de sector, temps a invertir per fer aquest 
sector, quilometratge i la velocitat mitjana del mateix. 
La columna de l’esquerra (Distància Total), ens mostra la distància acumulada des de l’inici del 
sector just en el punt marcat amb:     . Si el signe és aquest      , apart vol dir que coincideix amb 
un C.H. La segona columna (Distància Parcial), indica la distància entre el punt i el següent. 
En la columna DIRECCIÓ, hi ha un dibuix el més aproximat possible de la direcció a seguir. 
La columna INFORMACIONS, conté informacions addicionals que complementen el croquis, per 
poder verificar la direcció correcta a seguir. 
La columna MITJANA, indica la velocitat mitja ideal per completar el sector amb el temps que ens 
han donat. 
La columna PROPER SECTOR, indica de manera regressiva, la distància que ens manca per 
arribar a l’inici del següent sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT: Desviar-se de l’itinerari previst per l’Organització i ser denunciat per algun dels 
oficials de la prova comporta l’exclusió. 



 
 
És convenient anotar-hi referències en cruïlles poc senyalitzades o urbanes, obres, i qualsevol 
cosa que creiem que el dia del ral·li ens facilitarà la feina. 
Un sistema relativament fàcil d’orientar-se en cruïlles i rotondes és utilitzar el sistema d’agulles del 
rellotge: és fàcil de dir i d’interpretació. 
 
 
4.2 - Controls Horaris:  
Un Control Horari (C.H.) és un control en un punt designat per l’Organització, en el qual l’equip 
participant al complert (vehicle, conductor i acompanyant) s’han de presentar i segellar el seu 
Carnet de Ruta en el minut que els toqui, comptant a partir del seu minut i 00 segons, fins el seu 
minut i 59 segons. Els equips que segellin el seu Carnet de Ruta tant amb anticipació com amb 
retard, seran penalitzants segons marqui el reglament. 
 
Quan entreguem el Carnet de Ruta en el minut que ens toqui en un C.H., ens assignaran nova 
hora de sortida pel següent sector.   
 
Només es podrà entrar amb avançament en un C.H. si està expressament descrit al reglament, en 
la resta de C.H. caldrà entrar al minut que correspongui a cada equip. 
 
La situació dels C.H. venen senyalitzades amb les següents pancartes: 
 
Pancarta d’avís (groga):   Pancarta de  C.H.: 
 
 
 
Pancarta de sortida:    Pancarta de final de zona: 
 



 
Senyalització pancartes Controls Tram 

 
 

 
 



 
Senyalització pancartes Reagrupament i Parc d’Assitencia 

 

 
 



4.3 - Carnet de Ruta: 
El Carnet de Ruta és un document que s’entrega a cada equip, en el que s’indica per part de 
l’Organització la seva hora de sortida a principi de Sector, i el temps per completar-lo, sent 
responsabilitat de cada equip entregar-lo al final de cada Sector en la seva hora i minut correcte. 
El Carnet de Ruta cal presentar-lo per segellar en tots els Controls Horaris, els quals ens indicaran 
la nostra hora de sortida al proper sector.  
 
IMPORTANT: És responsabilitat de l’equip verificar que l’hora d’arribada al C.H. ha estat anotada 
correctament pel comisari. 
Encara que dos vehicles entrin en un C.H. en el mateix minut, els serà assignat un minut diferent 
de sortida al següent sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Temps adicional: 
A la part inferior de cada requadre del Carnet de Ruta, observem que hi unes Caselles amb el títol 
de T. ADICIONAL. 
 
Aquesta casella només pot omplir-la un comissari prèvia ordre de la Direcció de Cursa, en cas 
d’algun incident al tram o abans de disputar-lo, i es consideri que el temps a invertir calculat 
originalment sigui insuficient. 
 
 
4.4 – Full o carnet d’stop: 
És un full de petit format (normalment amb original i còpia) i en el que els comissaris anoten l’hora 
de sortida del tram, el vehicle anterior que ha pres la sortida, l’hora d’arribada del tram i la 
diferència (o sigui el temps). 
 
Aquest document, normalment, serveix només per un sol tram i ens l’entregaran en el control de 
sortida quan ens tornin el nostre Carnet de Ruta amb l’hora de sortida anotada. 
 
Quan arribem al Control Stop del final de tram, haurem d’entregar-lo al comissari perquè anoti 
l’hora d’arribada, el temps que hem fet, arrenqui una de les còpies i ens doni l’altre a nosaltres,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 – Seguretat d’una prova: 
 

Senyalització pancartes tram 

 
 



 
Mitjans de seguretat tram 

 

 



 
5 – PLANIFICACIÓ D’UNA PROVA 
 
5.1 – Quin Campionat o prova volem, podem, o ens convé fer?: 
El primer que hem de saber és quin tipus o filosofia de proves ens agrada més, quant del nostre 
temps i diners estem disposats a invertir-hi i amb el vehicle del qual disposem què és més 
convenient, o què ens deixen fer.  
 
Els ral·lis de terra i proves tipus Open tenen l’aventatge d’un format petit, relativament econòmic i 
de no necessitar molt de temps. En funció de la importància de la prova o Campionat, totes 
aquestes característiques van augmentant. 
 
Si estem començant, l’idoni és participar esporádicament en alguna prova que ens agradi o seguir 
un Campionat de promoció. 
 
Un altre tema important és saber de quins elements podrem disposar i per tant quin nivell 
d’infraestructura haurem de desplaçar: Vehicle d’assistència, mecànics, etc... 
 
També podria ser que amb el vehicle que disposem tingués restringida la seva participació a 
proves amb un format concret. 
 
Una vegada sabem què farem, ja ens podem inscriure. 
 
 
5.2 – Logística, assistència i consums: 
Ja tenim clar què és el que farem, cal fer una previsió de les possibles necessitats que tindrem 
tant en els reconeixements com el dia del ral·li. Tot el que no deixem a l’improvització ens ajudarà 
a fer-ho més fàcil, ja que imprevistos que haurem de solventar al moment ja en sortiran. 
 
En funció de la proximitat a casa nostra i dels horaris del ral·li cal preveure si hem d’hostatjar-nos 
a la zona. Moltes de les proves es fan en petites poblacions on les possibilitats de trobar hotels i 
hostals son bastant limitades i per tant es queden sense places ràpidament. També hem de 
preveure que ens caldrà deixar el cotxe de ral·lis en un lloc discret, segur (a no ser que disposem 
d’un remolc tancat o camió) i buit de tot el que pugui desaparèixer ràpidament. 
 
Si no disposem d’informació d’hotels podem aprofitar els reconeixements per reservar. 
 
Amb tal de facilitar la tasca als membres del nostre equip, és convenient preparar un dossier amb 
tota la documentació i informació que puguin necessitar: quadre horari, direcció i telf. de la base, 
planells amb les ubicacions del parcs, hotel i direcció, llistat de telèfons de l’equip...  
 
La preparació del vehicle que ens farà l’assistència és igual d’important o més que tota la resta. El 
coneixement dels punts flacs del nostre cotxe de ral·lis en quant a consumibles o desgast ens 
ajudarà a saber els recanvis susceptibles de ser necessaris i les eines que ens faran falta. Portant 
més material del necessari l’unica cosa que aconseguirem és que molesti a dins del vehicle 
d’assitència, ja que possiblement l’haurem de moure per agafar altres coses. 
 
També caldrà preveure disposar d’aigua o altre tipus de begudes i una mica de menjar. Poder 
anar picant en petites quantitats ens ajudarà a passar el dia sense gana, reposar forces i no tenir 
la sensació d’estar tip. 
 
Encara que hagim decidit omplir el combustible en les benzineres de l’itinerari, és convenient 
portar algun bidó plè i embut per posar-lo, per si sorgís algun imprevist. 
 
Podem fer un càlcul aproximat o real dels consums que tindrem durant el ral·li amb les quantitats 
que necessitarem portar en el dipòsit en cada moment i no anar sobrecarregats de combustible, 
amb el conseqüent sobrepès. 
 
 



És convenient deixar algun litre de seguretat que pot variar en funció del tipus de vehicle: alguns 
amb el dipòsit mig buit ténen problemes d’alimentació, si apurem el dipòsit al màxim podem agafar 
impureses del combustible i tenir algun disgust. 
Només caldrà que fem dos càlculs:  Els quilòmetres d’enllaç x consum als 100 
     Els quilòmetres de tram x consum als 100 (Més elevat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És important tenir una còpia dels consums a l’assistència i evidentment portar-ne una nosaltres. 
No sempre les previsions de consums ens quadraran, per tant, haurem de reajustar-les sobre la 
marxa. 
 

 
 

 



6 - RECONEIXEMENTS 
 
6.1 – Planificació dels reconeixements: 
El primer que cal fer, és saber si son reconeixements lliures o regulats. Si són regulats 
evidentment cal seguir les instruccions de l’Organització, però si són lliures és convenient que 
abans de sortir tinguem clar quin és l’ordre més adequat per fer els trams i poder aprofitar al 
màxim el temps del qual disposem. 
 
Cal buscar rutes per poder fer bucles amb el mínin quilometratge i temps. 
 
Perdrem poc temps fent un petita planificació i en guanyarem bastant durant els reconeixements. 
 
Ens recollir la documentació per l’entitat organitzadora (és aconsellable si hem pagat la inscripció 
mitjançant el banc, portar el justificant). 
 
També cal saber que hem d’utilitzar un vehicle convencional (sense escapament sorollós ni amb 
aparença de vehicle de competició). 
 
 
6.2 – En ruta: 
Cal que tinguem ben clar que estem RECONEIXENT i no entrenant, per tant no hem de córrer 
com uns bojos, ja que la gent que ens trobarem circulant no ha de patir ensurts ni les 
conseqüències d’algun “Pilot”. 
 
Els organitzadors en general, tenen problemes amb els ajuntaments dels seus recorreguts 
bàsicament per queixes durant els reconeixements. 
 
Durant els reconeixements podem familiaritzar-nos amb el recorregut i el Llibre de Ruta, anotant-hi 
si ho creiem convenient referències en cruïlles poc senyalitzades o urbanes, obres, benzineres 
(atenció horaris), intensitat del trànsit i comprobar que els promitjos que ens ha donat 
l’Organització podrem fer-los el dia del ral·li sense problemes. 
 
És aconsellable fer un àpat lleuger. També(si podem) dinar a primera hora ja que trobarem els 
bars o restaurants buits, per tant ens serviran ràpidament i disposarem d’un parell d’hores en que 
el trànsit serà molt reduït,  ja que tothom estarà entaulat.  
 
IMPORTANT: Comportar-nos correctament avui, implica assegura-nos el futur dels ral·lis. 
 
 
7 – LES NOTES 
 
7.1 – Què volem i què ens cal saber: 
Quan ens plantejem fer unes notes, el primer que hem de tenir clar és quin tipus d’informació 
creiem que serà l’idònea per donar al pilot una “visió mental” del que es pot trobar. Evidentment 
quant més volum d’informació, teòricament, tindrem una “visió mental” més real del què estem 
describint. 
 
Cal tenir en compte que quan aquesta informació arribi al pilot el dia del ral·li anirem ràpids, amb 
tensió, nervis i amb bastant de soroll a dins del cotxe. Per tant hem d’intentar que sigui ràpida de 
llegir i dir, que dóni màxima informació, que eviti males interpretacions i de fàcil comprensió. 
 
Tot el que ens sembli poc important, a priori ho deixarem per més endavant quan ja tinguem per 
mà fer notes i vulguem perfeccionar-les. 
 
 
7.2 – Codi per confeccionar notes: 
Ens cal crear un llenguatge propi per poder “dibuixar els trams” i estar segurs que quan rebrem 
aquesta informació la sabrem interpretar. Una altra possibilitat és adoptar un codi que algú ens 
doni i readaptar-lo a les nostres necessitats. 
 



Evidentement les notes com a mínim han d’indicar-nos la direcció de les corbes,  el radi per saber 
a la velocitat que la podrem passar, rectes, les frenades importants i dificultats tipus canvis de 
rasant, etc. 
 
Fa molt de temps era freqüent utilitzar el nº de la marxa per indicar el pas per corba. Actualment la 
majoria de pilots utilitzen un codi numèric creixent o decreixent que en funció del número indica el 
tipus de pas per corba. També n’hi ha d’altres que utilitzen graus o sistemes similars. 
 
També és molt aconsellable fer matitzacions afegint-hi altres informacions que ens ajudaran a 
poder dibuixar i “visionar” amb més claredat. 
 
A continuació us mostrem un d’aquests codis: 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
7.3 – La confecció de les notes: 
Per poder confeccionar unes notes no cal córrer, al contrari, és millor anar a una velocitat 
moderada per poder veure amb més claredat les entrades i sortides de les corbes, possibles 
trampes a les cunetes susceptibles de ser trepitjades, les frenades importants, i tenir temps de 
poder imaginar-t’ho el dia del ral·li. 
 
Quan estem anotant un tram més val pecar de prudent que no pas d’optimista, ja que les 
conseqüències ja les podem imaginar (sobretot en ral·lis tipus terra o Open que surts només amb 
la passada d’agafar notes). 
 
Si el pilot és novell, també és aconsellable comentar els dubtes amb el copilot. 
 
També és important sobretot pel copilot fer-ho amb lletra gran (pensant en quan ho haurà de llegir), 
agafar referències tipus p.k., cases, senyals. Encara que en el moment de cantar les notes el pilot 
no vulgui saber-les, és de gran ajuda al copilot per poder assegurar-se que el que diu i el que veu 
és coherent i en cas de perdre’s és vital per poder tornar a trobar el punt on coincideixen les notes 
i la carretera. 
 
 



Tant important és anotar la informació que vol o necessita el pilot com l’ordre amb la qual 
l’apuntem, ja que l’ordre com s’apunti serà com posteriorment es llegeixi i pugui modificar la “visió 
mental” que farà el pilot. 
 
Quan fem posteriors passades és el moment de fer les rectificacions si s’escauen: incloure 
matitzacions que en el moment de confeccionar les notes no hem vist, augmentar o reduïr el pas 
per corba, frenades que amb una velocitat més elevada veus que han de ser més importants de 
l’habitual, marcar els ritmes de cantar les notes... i tot el que ens sembli que el dia del ral·li ens 
faran anar més segurs i tranquils. 
 
Numerar les pàgines de les notes ens ajudarà a saber en el moment que estem disputant el tram 
la distància aprox. que hem fet o ens falta, i poder decidir per ex.: En cas de punxada si parem a 
canviar la roda o no, si tenim algun tipus de problema intentar arribar al final de tram i mirar de 
reparar, etc. 
 
Podem agafar referències en determinats punts del tram (millor si son rectes) i posteriorment el dia 
del ral·li anotar els temps parcials. És una manera de poder comparar a dins del tram com vas 
respecte d’altres passades (d’aquest ral·li o d’algun altre). 
 
Si fem un petit resum escrit de les incidències més destacables que trobem al tram, ens ajudaran 
el dia del ral·li a fer memòria de les seves principals característiques (sobretot en ral·lis tipus terra 
o Open que surts només amb la passada d’agafar notes). 
 
7.4 – La lectura: 
En el moment que sortim a disputar un tram, hem de ser conscients que depenent de com li 
“cantem” les notes al pilot, aquest anirà amb més o menys confiança. Apart d’assimilar tot el que li 
diguem haurà de portar el cotxe el més ràpid possible, per tant cal que li facilitem la feina. 
 
És important que ens entengui a la primera i poder marcar-li el ritme més adequat segons les 
notes: ràpid, anticipat i enllaçat si anem per una zona ràpida i més tranquil si estem en una zona 
més lenta, on podem deixar-li petites pauses per descansar mentalment. 
 
També és molt important recalcar les dificultats més grans, generalment amb el tò de veu. 
 
Si ens perdem i no trobem el punt immediatament apart d’intentar no atabalar-se, el més 
aconsellable és buscar una de les referències que tenim a les notes. 
 
Cal que estem alerta per fer rectificacions o anotar imprevistos que ens pugui dir el pilot. 
 
 
IMPORTANT: Si sabem fer bones notes aconseguirem amb moltes menys passades i per tant 
amb molt menys temps, anar igual de ràpid i amb molta més confiança que qui confia més en la 
seva capacitat de memòria i per tant necessita fer moltes més passades, deixant a banda que una 
errada de memòria pot portar conseqüencies fatals. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



8 – EL RAL·LI 
 
8.1 – Verificacions: 
En totes les prèvies a una prova automobilística hi ha una sèrie de comprobacions per part de 
l’Organització, tant de documentacions: verificacions administratives, com d’elements de seguretat 
i reglamentació: verificacions tècniques. 
 
Normalment en els reglaments de cada prova s’inclou un quadre horari amb les hores de 
verificació per dorsal. 
 
Les verificacions administratives consisteixen en la comprobació de totes les dades relatives als 
membres i el vehicle de l’equip, i a no ser que ho especifiqui el reglament, les pot fer qualsevol 
persona que deleguem. Cal anar-hi preparats amb tota la documentació que ens poden demanar: 

- Llicència de concursant. 
- Llicència i carnet de conduïr del pilot. 
- Llicència i D.N.I. del copilot (a no ser que tingui també llicència de pilot). 
- Documentació del vehicle, assegurança, Itv en regla (si cal). 
- Passaport tècnic del vehicle (si la Federació l’expedeix). 
- Fitxa d’homologació del vehicle. 

 - Comprobant del pagament de la inscripció. 
No sempre ens demanaran tota aquesta documentació, però la poden demanar per comprobar 
qualsevol dada que els falti o vulguin verificar que sigui correcte. 
 
A les verificacions administratives ens entregaran tota la documentació que no haguem recollit 
prèviament, si hi ha algun anexe, les plaques i numeros de ral·li i la publicitat (si s’escau).  
 
Una vegada passades les verificacions administratives i havent ja col·locat tots el números, 
plaques i pùblicitat seguint l’esquema facilitat per l’Organització podrem dirigir-nos a les 
verificacions tècniques. 
 
Les verificacions tècniques consisteixen en la comprobació segons reglament i fitxa d’homologació 
de totes les mesures de seguretat relatives tant als menbres de l’equip com al vehicle, així també 
com que el vehicle cumpleixi totes les especificacions relatives a la seva categoria i presenti un 
estat òptim. 
 
Mitjançant una fitxa de verificació (a vegades entregada a les verif. admin.) els comissaris tècnics 
passen la inspecció punt a punt. Per poder fer aquesta verificació cal entregar-lis la fitxa 
d’homologació, el passaport tècnic (si en tenim) i la fitxa de verificacions (si la tenim), facilitant 
l’accés a qualsevol part del nostre vehicle i atenent qualsevol indicació que ens facin. 
 
La verificació de la roba ignífuga, cascs i hans (si s’escau) ens la poden fer a les verificacions 
tècniques (per tant hem de portar-ho) o bé a l’entrada del Parc Tancat d’inici de ral·li. 
 
8.2  - Mínims necessaris recomanats a bord: 
Ja que normalment els cotxes de ral·lis solen anar bastant escasos de guanteres, és molt 
aconsellable portar una bossa amb les eines mínimes a dins del vehicle per poder fer una petita 
reparació d’emergència, cinta americana, brides de plàstic. També una mica de paper per si cal 
netejar un vidre o eixugar les botes del pilot en cas de pluja.  
 
Hem de portar també la documentació del vehicle, la fitxa d’homologació i el passaport tècnic, 
doncs en qualsevol moment ens poden fer alguna verificació per sorpresa i evidentment el permís 
de conduïr i la llicència del pilot (un cotxe de ral·lis homologat, només es pot conduïr amb llicència). 
  
Menció apart és la bossa del copilot, ja que sabem què hi tenim inicialment i acabem tenin-t’hi de 
tot: carteres, mòbils, alguna eina, papers variats.... 
 
 
 
 
 



A la bossa del copilot l’equipament que necessitem per poder fer mínimament bé la feina es un 
rellotge (si és digital és de més fácil lectura) posat a l’hora oficial de la prova, un crono, elements 
per escriure (si pot ser llapis i goma que permeten fer rectificacions), el llibre de ruta, la llibreta de 
les notes, una còpia del reglament i horaris, i el planning d’assitència (si en tenim).  Disposar de 
l’Anuari de la Federació (actualment és força difícil perquè s’entrega en format DVD), pot ser útil si 
cal fer alguna consulta tècnica o reclamació. 
 
És molt recomanable també portar un manòmetre per poder controlar les pressions en qualsevol 
moment i un joc de guants pel copilot, doncs en cas d’haver de canviar una roda o posar les mans 
en algun element del motor ens podriem produïr cremades a les mans. També podem portar 
incorporat al cotxe un mini-botiquí per a petites cures. 
 
IMPORTANT: Degut a la tensíó, i la calor que s’acumula dins del cotxe, hem d’hidratar-nos 
constantment, encara que no tinguem set, ja que ens ajuda a mantenir el nostre rendiment. Cal 
portar o procurar-nos begudes. 
 
8.3  - Desenvolupament del ral·li: 
Podrem entrar al parc Tancat 10’ abans de la nostra hora teòrica de sortida que vindrà marcada 
en el Carnet de Ruta (si ens l’han donat o per la llista d’autoritzats a sortir). Tenim uns minuts per 
escalfar el cotxe, col·locar a lloc tot el que portem i aplacar els nervis. 
 
L’enllaç des de la sortida fins l’assistència i d’aquí al primer tram ens ha de servir per verificar que 
tot està tal i com volem. La primera assitència ha de ser de pura rutina i comprobació: Les rodes 
adequades, el nivell de benzina que necessitem, etc...a no ser que estiguin previstos canvis de 
temps. 
 
Si és possible ens aturarem una mica abans d’entrar al C.H. del tram, Si venim de disputar-ne 
algun altre, és convenint comprobar la pressió dels pneumàtics, doncs pujen molt de temperatura i 
s’excedeixen de la pressió idònea. També és el moment de preparar tranquilament les notes, fer 
un repàs del resum, un cop d’ull general i posar-se el casc. Amb temps suficient, ja podem dirigir-
nos vers el tram i aprofitar els quilòmetres que ens falten per escalfar les rodes i concentrar-nos. 
 
És convenient que el copilot compari l’hora del seu rellotge amb les dels controls horaris, doncs a 
vegades pot haver-hi diferències. Hem de fer sempre el que nosaltres creiem que és lo correcte i 
no refiar-nos del que fan els altres: aplicable al seguiment del llibre de ruta i les hores d’entrada als 
controls horaris. 
 
Si per a qualsevol motiu penalitzem, no val la pena posar-se nerviosos, en el següent control ja 
tornem a estar en el nostre minut. És millor penalitzar i poder seguir bé que no fer-ho i reparar 
malament. 
 
Ja estem en el C.H. i entregat el Carnet de Ruta (recordeu que el Carnet l’hem d’entregar 
nosaltres). Falten 3’ per sortir al tram, i si ens hem de reapretar els arnesos és el moment. 
 
Ens assignen hora real de sortida al Carnet de Ruta i ens donen el full d’stops. Recordeu que els 
vidres han d’estar com a molt dos o tres dits abaixats. Ens donen la sortida. 
 
Si estem massa nerviosos és preferible sortir amb prudència i finura, que no voler anar més ràpid 
del que la nostra concentració ens permet. Hem d’estar atents per si ens cal fer alguna modificació 
a les notes o trobem alguna incidència. 
 
És més efectiu no voler apurar les frenades més del compte i anar fins per poder accelerar abans, 
que no arribar frenant amb el cotxe movent-se i perdent adherència. Les rodes i els frens ho 
agrairan, patirem menys i a final del tram aconseguirem un crono millor. 
 
Si nosaltres no ens cronometrem el tram i pel motiu que sigui ens donen un temps erroni no 
podrem saber-ho de cap de les maneres. Pot ser que l’Organització trobi l’error i ho arregli, o no. 
Tampoc podem refiar-nos de consultar els temps via internet, ja que en nombroses ocasions hi ha 
errors. 
 



Arribem al Control Stop i entreguem la fulla d’stops. Normalment hi ha un plafó amb els temps dels 
vehicles anteriors En el nostre quadre de temps podem poder anotar el nostre temps i els dels 
competidors que ens interessi saber, per calcular les diferències i saber quina posició ocupem. 
 
Davant qualsevol incident o reclamació que creiem que hem posar en coneixement de 
l’Organització, cal que ens dirigim primerament a l’Ofical Relació amb els Concursants que actúa 
com a enllaç i filtre amb els participants. Si no ens ho soluciona, i volem fer qualsevol reclamació 
de temps, penalització, etc, cal fer-ho a través del nostre concursant. 
 
8.4  - S’ha acabat el Ral·li, però encara ens queda feina… 
El cotxe ja és al Parc Tancat. 
 
Cal mirar el quadre horari del ral·li per veure de quan temps disposem abans no es publiquin el 
resultats provisionals, el repartiment de premis i l’obertura del Parc Tancat i així sabrem si podem 
ana a fer un àpat tranquil·lament, canviar-nos, ajudar a l’assistència a recoliir, etc... 
 
És el moment també de fer llista del que creieu s’hauria de modificar per millorar el cotxe o 
substituïr si li calen reparacions. 
 
Lo ideal és poder dutxar-se, però com que la inmensa majoria de vegades és molt difícil, una 
manera de poder refrescar-nos i sentir-nos “nets” és amb les tovalloletes per a nens. Tot i no ser el 
mateix, el resultat es força satisfactori. 
 
Recordeu estar atents quan es publica la classificació provisional, ja que és l’última oportunitat si 
hem de reclamar alguna incidència. Una vegada passa a ser oficial, no podem reclamar res. 
 
Tal i com hem dit al punt 5.2, normalment aquestes proves es celebren en localitats petites, per 
tant és aconsellable si voleu fer un àpat en un restaurant encarregar amb temps, perquè després 
tots els locals s’omplen amb els participants, assistència, amics, espectadors.... 
 
 
 
 
IMPORTANT: Tota la gent implicada en l’organització d’un ral·li hi treballen perquè els agrada, a 
vegades en circumstàncies difícils i poden cometre errades igual que nosaltres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


