
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 

Dimarts 11 de febrer 2020

Divendres 28 de febrer 2020

Dissabte 29 de febrer 2020

Tancament d’inscripcions

Verificacions i sortida 
etapa 1

Sortida etapa 2

www.rallycatalunyahistoric.com

Barcelona, Av. de la Catedral

Arribada etapa 2 i 
sopar de cloenda

Hotel Hilton Diagonal Mar
Barcelona

PROGRAMA
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28 i 29 de febrer de 2020
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4 t  R A L L Y  C A T A L U N Y A  H I S T Ò R I C

Descomptes

El RACC organitza el 4t Rally Catalunya Històric, una competició de 
regularitat de dos dies de durada per carretera tancada, amb sortida i 
arribada a Barcelona, amb trams de mundial de ral·lis.

L’any 2020 neix el HISTORIC REGULARITY 
CHALLENGE amb la finalitat de 
promocionar i compartir experiències de 
dos dels ral·lis més entranyables i amb 
història d’Europa, el Catalunya i l’Ypres 
Rally, que recentment han creat les seves 

versions de regularitat amb vehicles històrics.

Rally Catalunya Històric 28-29 febrer 2020

Ypres Historic Regularity Rally        27-28-29 novembre 2020

Premis per als participants del HISTORIC REGULARITY CHALLENGE:

El guanyador del Rally Catalunya Històric 2020 (28-29 febrer 2020) 
tindrà una inscripció gratuïta a l’Ypres Historic Regularity Rally 2020 
(28-29 novembre 2020).

El guanyador de l’Ypres Historic Regularity Rally (27-28-29 novembre 
2020) tindrà una inscripció gratuïta al Rally Catalunya Històric 2021 
(febrer/març 2021) en la seva modalitat Prèmium (tot inclòs).

El guanyador del Challenge tindrà una inscripció gratuïta al Rally 
Monte-Carlo Historique 2021.

Condicions:

Tots els participants de cadascun dels ral·lis puntuaran per al Challenge.

El nombre de punts serà el de la seva posició en la classificació final de 
cada ral·li.

Només es classificaran els pilots que hagin participat en els dos ral·lis.

El pilot que sumi menys punts serà el guanyador del Challenge.

En cas d’empat es tindrà en compte la millor classificació en el primer 
dels ral·lis disputats.

Inclou:

Drets d’inscripció al ral·li 2 dies

Divendres: “bufet en ruta” 

Divendres: sopar 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)

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 record per 
al pilot i el copilot

Record “Finisher”

Soci RACC (pilot)

Fidelització (si ha  participat en les 3 edicions anteriors)

Fidelització (si ha  participat en les 2 edicions anteriors)

MGM (si un pilot fidel inscriu a un pilot per primera vegada al Rally Prèmium)

RACC Travel: per a altres reserves no incloses o serveis addicionals, contacteu la Sra. Solé a susanna.sole@racc.es

Rally Prèmium (Tot Inclòs)
Preu inscripció: 1.500 €

Inclou:

Drets d’inscripció al ral·li 2 dies

Divendres: “bufet en ruta”  

Dissabte: dinar per al pilot i el 
copilot

Dissabte: sopar de cloenda / 
lliurament de premis per al pilot 
i el copilot

Record “Finisher”

Cronometratge Blunik

Seguiment GPS

Enviament de resultats tram a 
tram a dispositius mòbils

Placa metàl·lica de record per 
al pilot i el copilot

Rally Bàsic
Preu inscripció: 1.000 €

Inclou:

Drets d’inscripció 1 dia 
(dissabte)

Dissabte: dinar en ruta

Dissabte: sopar de cloenda

Cronometratge Blunik

Seguiment GPS

Enviament de resultats tram a 
tram a dispositius mòbils

*Només per a pilots que no hagin
participat mai en el RCH i no vulguin fer
tot el ral·li.

One-Day Rally (dissabte 29)*
Preu inscripció: 500 €

PRÈMIUM BASIC ONE DAY

100 €

50 €

100 €

50 € 25 €

100 €

Recorregut
Total: 600 km, aprox.

Divendres 28 de febrer - Etapa 1: 250 km aprox.  

Dissabte 29 de febrer - Etapa 2: 350 km aprox.

Vehicles admesos
Vehicles construïts entre els anys 1947 i 1995.

Agrupats en les classes E, F, G, H, I i J.

Els vehicles de la classe K (construïts entre els anys 1985 i 1995) 

seran admesos a criteri de l’organitzador i optaran al trofeu de 

classe però no a la classificació final.

Límit d’inscripcions: 60.

Prereserva de plaça i sol·licitud d’informació:

rallycatalunyahistoric@racc.es

Categories
El RCH és un ral·li de regularitat en carretera tancada que admet les categories següents:

Regularitat Sport

Mitjana-alta (mitjana màx. 55 km/h)

Mitjana-baixa

Regularitat Super Sport (mitjana màx. 70 km/h)

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.
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