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Art. 1 DEFINICIÓ 
1.1 El Motor Club Sabadell (MCS), Clasicos Deportivos Castellón (CDC), l’Escuderia Baix 

Camp (EBC) i Escuderia Peu a Baix Motorsport Club Girona (PAB), mitjançant el seu 
Comitè Organitzador, organitzen el Trofeu “Rally Legend Cup” de ral·lis per a vehicles 
clàssics esportius amb l’expressa finalitat d’estimular la participació en les proves 
automobilístiques esportives, exclusives per a vehicles clàssics esportius o històrics, en 
les modalitats de velocitat i regularitat organitzades pels mateixos clubs. 

 

Art. 2 COMITÈ ORGANITZADOR 
2.1 El Comitè Organitzador és la màxima autoritat esportiva d’aquest trofeu i les seves 

decisions són definitives i inapel·lables. Aquest Comitè pot, entre altres coses, emetre 
complements que formaran part del present Reglament, modificar-lo, interpretar-lo i 
també resoldre tots els casos no previstos. 

2.2 El Comitè Organitzador es reserva el dret d’aplicar unes sancions específiques que 
seran independents i addicionals a les que s’apliquin per part dels Comissaris Esportius 
segons el que indica el CDI, en els Reglaments Particulars de cada prova i en els 
Reglaments aplicables als Campionats de Catalunya o València de Ral·lis històrics 
2016. 

 

Art. 3 ASPIRANTS 
3.1 Els aspirants a participar en el Trofeu “Rally Legend Cup” han de posseir les llicències 

que habilitin el pilot i el copilot a participar en les curses indicades en l’art. 11. En la 
categoria RS es podrà participar amb un permís de participació emès per la federació 
Catalana d’Automobilisme o de la Federación de Automovilismo Comunitat Valenciana. 

3.2 Donat el caràcter social del trofeu, els equips han de ser socis d’un dels 4 clubs 
organitzadors i cal que participin en les proves com a competidor sota una de les seves 
llicències. Aquests equips disposaran de preferència en la inscripció a les mateixes 
proves i estan exempts dels drets d’inscripció al Trofeu “Rally Legend Cup””. 
Excepcionalment, i a valorar en cada cas concret, el Comitè Organitzador es reserva el 
dret d’admetre inscripcions d’equips de socis d’un dels 4 clubs organitzadors, però que 
per causes justificables competeixin sota la llicència d’un altre competidor. 

3.3 Comprometre’s a participar, almenys, en el nombre mínim de 2 proves necessàries per 
entrar en la classificació final. 

 

Art. 4 INSCRIPCIONS 

4.1 Els aspirants a participar en el Trofeu “Rally Legend Cup”  han de fer arribar per correu 
electrònic la seva sol·licitud d’inscripció (es pot descarregar a les webs dels clubs 
organitzadors) emplenada en tots els seus apartats, a inscripcions@rallylegendcup.com 
adjuntant la següent documentació: 

• Fotografia mida carnet del pilot i copilot. 
• Fotografia del vehicle (si es competint millor) 
• Núm. llicència de l’any en curs, del pilot i copilot. 
• Certificat d’un dels 4 clubs organitzadors (EBC, MCS, CDC o PAB) que acrediti la 

pertanyença del pilot i copilot com a socis de l’entitat i d’estar al corrent de les 
seves obligacions. 
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4.2 Els drets d’inscripció al Trofeu “Rally Legend Cup” s'estableixen en 120 euros.  
Els equips compostos per socis dels clubs organitzadors, i que competeixin sota una de 
les seves llicències, el mateix club es farà càrrec del import de la inscripció del equip al 
Trofeu. 
Els equips que no competeixin sota la llicència d’un dels 4 clubs organitzadors hauran 
de satisfer els drets d’inscripció i com a contraprestació rebran 30 euros de prima de 
sortida a cada una de les 4 proves. 

4.3 El fet d’inscriure’s implica acceptar sense reserves el present Reglament i les eventuals 
modificacions posteriors. 

4.4 Els participants, pilots i copilots, descarreguen de tota responsabilitat als clubs 
organitzadors i al Comitè Organitzador del Trofeu “Rally Legend Cup”. Es sotmeten a 
les jurisdiccions esportives reconegudes pel Codi Esportiu Internacional (CEI), de la 
FIA, als reglaments particulars de les proves en què prenguin part i a les disposicions 
del present Reglament. 

4.5 El Comitè Organitzador es reserva el dret d’anul·lar el campionat corresponent al Trofeu 
“Rally Legend Cup”, en cas que no hi hagi un mínim de 15 inscrits abans de la primera 
prova. 

4.6 Qualsevol reclamació contra el present Reglament serà jutjada sense dret a apel·lació 
pel Comitè Organitzador. 

 

Art. 5 CATEGORIES 
El campionat Trofeu “Rally Legend Cup” s’estructura d'acord a les següents categories 
de velocitat i de regularitat per a vehicles clàssics esportius i legends. 

5.1 Velocitat FIA Rally Legend 
Vehicles admesos: 

• Vehicles antics grup 1/2/3/4/5, vehicles grups N/A/B, vehicles WRC i vehicles Kit 
Car segons la seva fitxa FIA, vehicles amb passaport THP de la FIA, vehicles amb 
passaport històric RFEdA, i els vehicles amb passaport FCA o FACV homologats 
com històrics per l’anuari de la FCA o la FACV. Inclou els H FIA1, H FIA2 i H 
LEGEND de la FCA i de la FACV.  

Llicències 

• Els equips que vulguin participar en aquesta categoria, els pilots han de disposar 
llicència E o superior i els copilots amb llicència CO, E o superior. 

5.2 Velocitat Rally Legend 

Vehicles admesos: 

• Vehicles amb homologació FIA caducada, amb fitxa d'homologació expesa per la 
FIA fins a l'any 1996 o tots aquells altres vehicles que per la seva preparació 
excedeixin el reglament o la fitxa d'homologació dels vehicles de la Categoria 1 
Rally Legend. 

• El Comitè Organitzador podrà acceptar la participació de vehicles amb homologació 
FIA caducada o sense caducar i amb fitxa d'homologació expesa per la FIA fins 
l'any 2008, inclosos les variants WRC i Kit Car, sempre i quan es consideri 
justificada la seva participació per raons d'interès sobre el vehicle o el pilot. 
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Llicències 

• Els equips que vulguin participar en aquesta categoria, els pilots han de disposar 
llicència E o superior i els copilots amb llicència CO, E o superior. 

5.3 Regularitat Súper Sport (RSS). Fins a 70km/h 

Vehicles admesos: 

• Categories H1, H2 i H3 segons el Reglament Esportiu i tècnic de la Copa de 
Catalunya de Regularitat Súper Sport de la FCA i de la Copa de la Comunidad 
Valenciana de Regularidad Sport de la FACV. Són vehicles amb homologació FIA, 
actual o caducada, provinents dels antics grups 1/2/3/4/5/N/A/B amb data de 
fabricació del vehicle inscrit de més de 25/20 anys, (segons si són H1/H2/H3). 

Llicències: 

• Els equips que vulguin participar en aquesta categoria, els pilots han de disposar 
llicència EER o superior i els copilots amb llicència COR, EER o superior. 

5.4 Regularitat Sport (RS). Fins a 55km/h 

Vehicles admesos: 

• Vehicles de la categoria H4 segons el Reglament Esportiu i tècnic de la Copa de 
Catalunya de Regularitat Sport de la FCA. Son vehicles amb homologació FIA, 
actual o caducada, provinents dels antics grups 1/2/3/4/5/N/A/B amb data de 
fabricació del vehicle inscrit de més de 20 anys en el moment de celebració de la 
prova. 

Llicències: 

• Els equips que vulguin participar en aquesta categoria, els pilots han de disposar 
llicència EER o superior i els copilots amb llicència COR o EER o superior. 
En aquesta categoria també es podrà participar sense llicència, tramitant en cada 
prova que es celebri a Catalunya un “Permís de Participació” de la Federació 
Catalana dʼAutomobilisme o en la prova que es celebrarà a Castelló de la 
Federación de Automovilismo Comunitat Valenciana. 

IMPORTANT: En el Trofeu “Rally Legend Cup”  no està permès canviar de categoria on s’està 
inscrit originalment. En cas que el participant així ho decideixi, serà necessari el vistiplau del 
Comitè Organitzador i sempre comportarà una nova inscripció. 

 

Art. 6 PUBLICITAT I IMATGE 
6.1 La publicitat del campionat 2016 s’ha de col·locar en els vehicles de competició. Es 

facilitarà la ubicació en el vehicle a través de complement al reglament. 

6.2 Queda sota la responsabilitat directa dels participants la correcta col·locació de tota la 
publicitat obligatòria d’aquest trofeu, a les verificacions i durant el transcurs de la prova.  

6.3 L’absència de publicitat d’algun patrocinador als llocs previstos o la presència de 
publicitat oposada als seus interessos pot sancionar-se, a criteri exclusiu del 
representant del Comitè Organitzador present en la prova, amb la pèrdua dels premis i 
punts de la prova podent arribar fins i tot a la desqualificació del Trofeu. 
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6.4 Els participants es comprometen a presentar els seus vehicles en bon estat i aspecte a 
la sortida de cada prova. Qualsevol situació que deteriori la imatge d’aquest campionat 
o la dels seus patrocinadors pot comportar sancions per part del Comitè Organitzador, 
que poden arribar fins a la pèrdua dels premis i punts de la prova i en cas de 
reincidència, a la desqualificació del Trofeu. 

6.5 Els participants inscrits autoritzen sense reserves al Comitè Organitzador i a les 
empreses col·laboradores a utilitzar publicitàriament en qualsevol mitjà de comunicació 
els seus noms, fotografies i els resultats aconseguits. Els equips classificats hauran de 
presentar-se al lliurament de premis de cada prova, amb la vestimenta oficial del club al 
qual pertanyen (EBC, MCS, CDC o PAB). 

 

Art. 7 PUNTUACIONS I CLASSIFICACIONS 

7.1 Després de cada prova puntuable seran atribuïts uns punts a cada pilot i a cada copilot 
segons la seva classificació oficial i de conformitat amb aquest barem: 

1r. 25 punts 

2n. 21 punts 

3r. 18 punts 

4t. 16 punts 

5è. 14 punts 

6è. 12 punts 

7è. 10 punts 

8è. 8 punts 

9è. 6 punts 

10è. 4 punts 

11è. 3 punts 

12è. 2 punts 

S’atorgarà 1 punt a tots els pilots i copilots classificats més enllà del 12è lloc (que hagin 
acabat la prova). 

7.2 Després de cada prova es podrà consultar a la web de cada club organitzador la 
classificació del Trofeu “Rally Legend Cup”. 

 

Art. 8 TROFEUS PER PROVA 
8.1 En cada prova es lliurarà un trofeu corresponent als 1rs, 2ns i 3rs equips classificats del 

Trofeu “Rally Legend Cup” al pilot i copilot de cada una de les 4 categories (Velocitat 
FIA Rally Legend, Velocitat Rally Legend, RSS I RS) 

 

Art. 9 CLASSIFICACIÓ FINAL DEL CAMPIONAT 
9.1 Per poder classificar-se al Trofeu “Rally Legend Cup” cal haver pres la sortida almenys 

en 2 proves del trofeu. 
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9.2 La classificació final del Trofeu “Rally Legend Cup” s’obtindrà tenint en compte la suma 
de tots els resultats en cada categoria. És proclamaran guanyadors del primer Trofeu 
“Rally Legend Cup” el pilot i el copilot de cada categoria que hagin aconseguit més 
punts d’acord amb l’article 11 d’aquest reglament. 

9.3 En cas d’empat al final del campionat, aquest es resoldrà a favor del major nombre de 
primers llocs obtinguts. En cas de persistir l’empat, es resoldrà a favor del que hagi 
obtingut el major nombre de segons llocs i així successivament. En cas de persistir 
l’empat, es resoldrà a favor del que hagi obtingut la millor classificació a la darrera 
prova. 

9.4 Es proclamarà guanyador del Trofeu “Rally Legend Cup” el pilot que més punts hagi 
obtingut. En cas d’empat, s’aplicarà la mateixa disposició de l’apartat 9.3. 

9.5 Es proclamarà guanyador de copilots del Trofeu “Rally Legend Cup” el copilot que sumi 
més punts, independentment del pilot amb qui els hagi obtingut. En cas d’empat, 
s’aplicarà la mateixa disposició de l’apartat 9.3. 

9.6 El lliurament de premis es realitzarà en un esdeveniment de celebració un cop acabat el 
trofeu. El dia i el lloc es comunicarà mitjançant un complement al reglament. 

 

Art. 10 PREMIS FINALS 
10.1 D’acord amb la classificació final, es lliuraran els següents premis als pilots i copilots de 

cada una de les 4 categories, sempre i quan siguin presents a la cerimònia de 
lliurament de premis: 

Pilots: 
1r. Classificat. “Trofeu Rally Legend Cup”   

3 inscripcions gratuïtes a proves del Trofeu "Rally Legend Cup" 2017. 

2n. Classificat. Trofeu 
   2 inscripcions gratuïtes a proves del Trofeu "Rally Legend Cup" 2017. 

3r. Classificat. Trofeu 
   1 inscripció gratuïta a una prova del Trofeu "Rally Legend Cup" 2017. 

Tots els pilots classificats al campionat i que hagin sortit almenys en 2 proves, i que 
estiguin presents a la cerimònia de lliurament de premis, rebran una placa acreditativa 
de la seva participació en el Trofeu “Rally Legend Cup”. 

Copilots: 
1r. Classificat. “Trofeu Rally Legend Cup” 

2n. Classificat. Trofeu 

3r. Classificat. Trofeu 

Tots els copilots classificats al campionat i que hagin sortit almenys en 2 proves, i que 
estiguin presents a la cerimònia de lliurament de premis, rebran una placa acreditativa 
de la seva participació en el Trofeu "Rally Legend Cup". 
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Art. 11 CALENDARI 
11.1 Les proves del Trofeu "Rally Legend Cup"  2016 son les següents: 

RAL·LI LA LLANA 
8 i 9 d’abril de 2016 
www.motorclubsabadell.com 
Puntuable per al Campionat de Catalunya i la Copa de Catalunya de Ral·lis Històrics. 
Coef 6. 

Categories: 

• Velocitat FIA Rally Legend 
• Velocitat Rally Legend 
• Regularitat RSS 
• Regularitat RS 

 

RALLY COSTA DEL AZAHAR 
14 maig de 2016 
www.rcaclassic.com 
Puntuable per al Campionat de València de Ral·lis Històrics. 

Categories: 

• Velocitat FIA Rally Legend 
• Velocitat Rally Legend 
• Regularitat RSS 
• Regularitat RS 

 

RALLY COSTA DAURADA LEGEND (Internacional) 
28 i 29 octubre de 2016 
www.rallycostadaurada.com 
Puntuable per al Campionat de Catalunya i la Copa de Catalunya de Ral·lis Històrics. 
Coef 8.  

Categories: 

• Velocitat FIA Rally Legend 
• Velocitat Rally Legend 
• Regularitat RSS 
• Regularitat RS 

 

RAL·LI LEGEND LES CORBES 
26 novembre de 2016 
www.peuabaix.com 

Categories: 

• Velocitat FIA Rally Legend 
• Velocitat Rally Legend 
• Regularitat RSS 

 

Art. 12 DISPOSICIONS FINALS 

12.1 Qualsevol modificació que pogués sorgir un cop publicat el present Reglament, així com 
qualsevol canvi en el calendari de les proves, es comunicarà als inscrits per mitjà d’un 
complement al reglament. 


