PR OG RAM A
Dilluns 8 de gener 2018
Publicació del reglament
Obertura d’inscripcions

www.rallycatalunyahistoric.com

Dimarts 13 de febrer 2018
14 h

Tancament d’inscripcions

www.rallycatalunyahistoric.com

Dimecres 28 de febrer 2018
18 h

Publicació de la llista
d’inscrits i de l’itinerari

www.rallycatalunyahistoric.com

2 ON R AL L Y CA TA LUN Y A H I S TÒ RI C

Divendres 2 de març 2018
Verificacions
administratives i tècniques Barcelona, Av. de la Catedral

De 13 a 14.30 h “Bufet de benvinguda”
per a pilots a la zona de
presortida

Barcelona, Av. de la Catedral

15 h

Sortida etapa 1

Barcelona, Av. de la Catedral

21 h (aprox.)

Arribada etapa 1

21.30 h

Sopar

Dissabte 3 de març 2018
08.30 h

Sortida etapa 2

13 h (aprox.)

Entrada reagrupament
Dinar

França

14 h (aprox.)

Sortida reagrupament

França

20.30 h

Arribada etapa 2 i parc
tancat

Barcelona

Sopar de cloenda /
lliurament de premis

Barcelona

22 h

TR OFEU DUES CA T A L UN Y ES
INFORMACIÓ
Tota la informació actualitzada al web oficial:
www.rallycatalunyahistoric.com
Organitza:
RACC MotorSport
Av. Diagonal, 687
08028 Barcelona
Tel.: 93 495 50 35
E-mail: rallycatalunyahistoric@racc.es
@ClubRACC

Col·laboradors

CAT

De 10 a 13 h

Barcelona, 2 i 3 de març del 2018

2N RALLY CATALUNYA HISTÒRIC
T R OF E U D U E S C A T A L U N YE S
Del 2 al 3 de març del 2018, el RACC organitza el 2n Rally
Catalunya Històric “Trofeu Dues Catalunyes”: una competició
de dos dies de durada per carretera tancada, amb sortida des
de Barcelona i que passarà per França.
Dins del Rally Catalunya Històric, el RACC vol rememorar les 6
edicions del “Trofeu Dues Catalunyes”, organitzat pel club per
últim cop l’any 1965.
El Rally Catalunya, actualment puntuable per al Campionat del
Món de Ral·lis de la FIA, va celebrar la seva primera edició l’any
1957.
El Rally Catalunya Històric “Trofeu Dues Catalunyes” és una
prova de regularitat, amb dues etapes amb mitjanes de fins a 55
km/h (escollir entre mitjana alta i baixa), amb trams en carretera
tancada i que inclou una secció nocturna durant la 1a etapa.

Recorregut
Total: 700 km, aprox.
Divendres 2 de març - Etapa 1: 250 km aprox.
Dissabte 3 de març - Etapa 2: 450 km aprox.
Vehicles admesos
Vehicles construïts entre els anys 1947 i 1984.
Agrupats en les classes E, F, G, H, I i J.
Els vehicles de la classe K (construïts els anys 1985 i 1986)
seran admesos a criteri de l’organitzador i optaran al trofeu
de classe però no a la classificació final.

Rally Prèmium (Tot Inclòs)
Preu inscripció: 1.300 €
Socis RACC: 1.150 € (si el pilot inscrit és soci del RACC)
Els participants (pilot i copilot) que no disposin de la llicència
federativa pertinent hauran d’abonar l’import per tramitar el
permís de participació de la Federació.
Inclou:
Drets d’inscripció al ral·li
Divendres (àrea pòdium, abans de la sortida): “bufet de
benvinguda”
Divendres: sopar en un hotel per al pilot i el copilot
Divendres: nit d’hotel en habitació doble (esmorzar inclòs)
Dissabte: dinar per al pilot i el copilot
Dissabte: sopar de cloenda / lliurament de premis (per al
pilot i el copilot)
Dissabte: nit d’hotel en habitació doble per al pilot i el copilot
(esmorzar inclòs)
Transport d’equipatges (des de la sortida de Barcelona fins
als hotels)

FRANÇA

Cronometratge Blunik
Seguiment GPS
Enviament de resultats tram a tram a dispositius mòbils
Obsequis exclusius per al pilot i el copilot
Placa metàl·lica de la prova per al pilot i el copilot
Record “Finisher”
Barcelona

