
 

 

 

 

 

Campionat social Ralli Scalextric 1:32 

REGLAMENT Esportiu 

 

1. Organitzador 

Motor Club Sabadell, organitza un campionat de ral·li-slot, en el que podran participar tots el 
socis que ho desitgin.  

 

2. Horaris 

Les proves es desenvoluparan els dijous indicats al calendari al local social del Motor Club 
Sabadell, entre les 20,00 i les  23,30 hores.  

 

3. Pistes 

El campionat es desenvoluparà sobre la pista permanent del MCS. 

 

3a. Inscripcions 

Gratuïtes, el mateix dia de la prova conforme els participants vaguin arribant al local. 

 

4. Equips 

Els equips estaran formats per un pilot, (que participarà en aquell moment) i un copilot que 
ajudarà al pilot a situar el seu vehicle a pista en cas de sortida. 

Només el pilot i copilot podran tenir contacte amb el vehicle, tant en la mànega 
d’entrenaments com en la de cursa, qualsevol ajuda externa serà penalitzada. 

 

5. Vehicles 

L’organitzador subministrarà un vehicle, per cadascuna de las proves, i serà d’ús obligatori 
per tots els participants, en aquella prova concreta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Desenvolupament de la prova 

Els participants disposaran d’una mànega d’entrenament de dos minuts. 

La cursa estarà programada a 5 minuts. En el cas que hi hagin molts participants, s’escurçarà 
el temps de cursa. 

Dins de la zona de competició només i podran estar el pilot, copilot i director de la cursa, que 
es determini en cadascuna d’elles. 

 

7. Inici dels entrenaments i la cursa 

El pilot o copilot, polsarà el boto de subministrament de corrent que esta connectat a la xarxa. 

Una vegada esgotat els temps programat, la pista es quedarà sense subministrament elèctric 
de forma automàtica. 

 

8. Puntuació 

Serà la suma del número de voltes més la part decimal, que està indicada en la mateixa pista. 

 

9. Director de la cursa 

Serà l’encarregat de controlar i donar el còmput de punts de la prova a cadascun dels 
participants. 

 

10. Puntuabilitat 

Es proclamarà campió el participant que hagi obtingut mes punts, després de descomptar els 
2 pitjors resultats 

En cas d’empat al final del campionat es desfarà, segons el resultat del primer ral·li. 

 

11. Premis 

 Al final del Campionat s’entregaran els següents premis:  

- Copa als tres primers classificats o premi equivalent. 

Per poder obtenir els premis finals del campionat, s’ha d’haver pres part en un mínim de 10 
curses. 

 



 

 

 

 

11. Penalitzacions 

Manipular el vehicle sense autorització del director esportiu:  Pèrdua de 2 voltes 
Comportar-se  de forma  inadequada:       Pèrdua de 5 voltes  
Rebre ajuda exterior:         Exclusió. 

 

13. Calendari 

 

24 de gener   Rally de Monte-Carlo 

14 de febrer   Rally Sweden 

  7 de març   Rally Guanajuato Mexico 

28 de març   Tour de Corse 

25 d’abril   Rally Argentina 

  9 de maig   Rally Mobil 

30 de maig   Rally de Portugal 

13 de juny   Rally Italia Sardegna 

25 de juliol   Rally Finland 

  5 de setembre   Rally Deutschland 

19 de setembre   Rally Turkey 

  3 d’octubre   Walles Rally GB 

31 d’octubre   Rally RACC Catalunya 

14 de novembre   Rally Australia 
 


