
Temporada 2012 REGLAMENT II CAMPIONAT IRC CATALUNYA  

 

1 

Official Tyres      Partners       

 

REGLAMENT GENERAL II CAMPIONAT IRC DE CATALUNYA 2012 versió 2.0 
Vàlid a partir abril 2012 

 

 
Coordinadora copa catalana 

 
0-. CAMPIONAT: 
 
El campionat constarà de 4 curses segons el calendari següent: 

 25 febrer  AEO Sport, Vic 

 12 Maig Cric Crac – Slot Balaguer Igualada 

 7 Juliol Mir@com.nem Terrassa 

 10 Novembre Rolling Slot EPC Sant Sadurní d’Anoia 
 
1-.ORGANITZADOR:  
 
La Coordinadora Copa Catalana ( C³ ) juntament amb les escuderies AEO , EPC, Cric-Crac, Slot Balaguer i 
Mir@com.nem organitza el II Campionat  IRC de Catalunya en el qual s’aplicarà el següent reglament tècnic i 
esportiu. 
 
2-.PISTA: 
 
Les pistes del campionat seran de diversos fabricants ja que cada club té les seves pròpies, ,(incloses de fusta, 
fòrmica o altres materials) fabricades en material plàstic de les marques: Scalextric, Ninco i/o Superslot i podran ser 
modificades i ser dels tipus de grip asfalt pur, lliscant, neu o terra (No off road ni que presentin irregularitats) que el 
organitzador consideri sense que incorporin obstacles o elements afegits que alterin la uniformitat de la pista.  Es 
muntarà en un mínim de 5 trams a cada cursa. No es podrà afegir cap tipus d’additiu a la pista per canviar les seves 
condicions originals a l’inici de l’etapa, fora dels habituals per embrutar les pistes a les etapes considerades de brut.  
 

     
 

3-.DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT: 
 
3.1- El campionat consta de 4 rallis o més,  i es tindran en compte tots els resultats per establir la classificació final. 
Hi haurà una classificació final per cada una de les categories. 
 
3.2- La puntuació que s’estableix per cada grup al final de cada ralli serà la següent, començant per el 1er. 
Classificat: 25-22-19-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. També s’adjudicarà una puntuació extra als cinc primers 
classificats al finalitzar les etapes d’asfalt: 5-4-3-2-1,  que es sumaran a la puntuació obtinguda al final del ralli, 
sempre i quan prenguin la sortida i completin la següent etapa. Aquesta informació es publicarà a la web de la ACS 
dins l’apartat de la C³. 
 
3.3- En cas d’empat  al final del campionat, es tindrà en compte el major numero de participacions, victòries, segons 
llocs, tercers, etc...  i si persisteix l’empat es tindrà en compte el resultat de la ultima prova. Un pilot que hagi estat 
penalitzat esportivament mai podrà desempatar. 
 

Abans del final del campionat, en cas d’empat a punts, es considerarà líder de la general el que hagi quedat més 
endavant a la classificació final dels rallis, si persisteix l’empat, s’aplicarà el mateix criteri establert pel final de 
campionat. En cap cas s’aplicaria aquest criteri en cas de suspensió d’algun ralli, establint-se el indicat per al final 
del campionat. 
 
3.4-Els punts obtinguts per tots els participants que s’apuntin amb el nom d’una escuderia a cada cursa es sumaran 
per obtenir una puntuació d’escuderies a final de temporada. Es tindran en compte tots els resultats. En el transcurs 
del campionat, un pilot que hagi ja puntuat amb el nom d’una escuderia, seguirà tot el campionat puntuant amb 
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aquesta escuderia o per el contrari, puntuarà amb el nom de “sense escuderia”. Un cop començat el campionat no 
es podran ajuntar escuderies. 
 
4- DESENVOLUPAMENT DEL RALLI: 
 
4.1- Cada ralli tindrà 40 places limitades, de manera que serà necessari realitzar una preinscripció a través del 
sistema On-line de la ACS al seu apartat de la C³.  S’estableix una prioritat a la inscripció pels pilots de fora de 
Catalunya sempre que facin arribar a la C³ les reserves fetes de desplaçament, hotel, etc. En cas d’arribar al màxim 
d’inscrits, la llista de espera estarà ordenada per el ordre de inscripció formalitzada i la prioritat comentada. 
4.2- Només s’acceptarà la inscripció de un vehicle per pilot un cop s’hagi procedit al pagament de la mateixa, que 
serà de 18 euros, quedant el pilot inscrit definitivament. Aquest pagament es podrà efectuar al mateix moment via 
transferència o targeta de crèdit o dèbit en fer la preinscripció. En cas de transferència s’haurà de fer arribar el 
justificant a l’adreça transfers@acslot.com  on cal que consti el nom i cognoms del pilot. Aquesta transferència ha 
d’estar completament formalitzada. Perquè es consideri formalitzada cal que estigui pagada com a màxim, 48 hores 
desprès de tancades les inscripcions. En el cas que no estigui formalitzada dins aquest termini, es perdrà el dret a 
participar entrant el primer pilot de la llista d’espera si existís. El retorn del import en aquest cas, es farà per 
transferència i es descomptaran les despeses generades que aniran a càrrec del pilot. Tot pilot no inscrit per aquest 
sistema, podrà fer-ho el mateix dia de la prova, en cas d’existir places buides, previ pagament de 25 euros. 
 
Les dades per efectuar la transferència són: Catalunya Caixa 2013-0029-71-0201404368 i el llistat de inscrits serà 
públic a la web de la ACS dins el seu apartat IRC. 
 
4.3- El ralli consistirà en recórrer totes les seccions amb el ordre establert per la organització i que serà: 
 

 Secció Asfalt consistent en dos o més etapes al matí. 

 Secció Brut consistent en dos etapes, on s’embrutarà, i una en format nocturn on no s’embrutarà. 
 
I estarà comprés per la modalitat de ralli en format IRC per: 

 Trams: Circuits tancats a recórrer en un nombre determinat de voltes. 

 Etapes: Grup dels diferents trams a recórrer. 

 Seccions: Conjunt d’etapes de una mateixa superfície. 
 
4.4- A les etapes d’asfalt, la primera passada es disputarà per l’ordre de les següents categories:  N4, R3  i R2. Dins 
de cada una d’aquestes es diputarà per ordre del campionat fins al moment, menys el primer ralli que es sortirà per 
ordre de classificació del IRC 2011 (seguint ordre N4,R3 i R2). Els pilots que no hagin participat a la Copa en el 
primer ralli, o al IRC, sortiran seguidament darrera dels altres per ordre d’inscripció dins de cada categoria en la que 
participin. 
 
A la segona etapa i següents tots els cotxes sortiran ordenats pel temps acumulats fins la etapa anterior (scratch). 
 
A les  etapes de neu/terra, totes les passades es disputaran en ordre pel temps acumulat fins la etapa anterior 
(scratch) i la última amb les penalitzacions afegides. Veure punt 10.1. 
 
4.5- Els Trams seran nous per a tots els pilots, i no es podrà entrenar en ells, sent aquesta responsabilitat a càrrec 
del organitzador. Per a verificar el bon funcionament, un “cotxe zero” de l’Organització passarà per tots els trams 
abans del inici de cada secció. Si el “cotxe zero” recorre correctament tots els trams, en el sentit de la pista marcat 
pel organitzador, atorgarà ple poder al director de cursa per refusar qualsevol reclamació sobre l’estat de la pista.  
 
4.6- Durant la disputa d’un tram el cotxe haurà de recorre’l pels seus propis medis i amb la carrosseria al seu lloc.  
 

 
 
4.7-Carnet de Ruta i distintius. El carnet de ruta és el document que identifica el pilot i el seu cotxe, on queden 
anotats els temps dels trams i dels controls horaris,  diferents penalitzacions o bonificacions. En el carnet de ruta es 
farà constar l’hora de sortida i arribada al parc tancat i també es farà constar l’hora de entrada al parc de treball i la 
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sortida, així com obligatòriament per part del pilot els temps dels trams. És obligació del pilot comprovar la correcta 
anotació dels seus temps en el Carnet de Ruta i en la fulla de tram. El cotxe estarà identificat amb un dorsal segons 
normes campionat, i s’haurà de conservar fins 10 minuts posteriors al final del ralli per part del últim pilot. 
 

 
 
4.8- Dorsal identificatiu: Els pilots que hagin participat al IRC 2011 podran confirmar o canviar el seu dorsal, i els que 
no haguessin participat hauran de demanar-lo via mail. Es podrà escollir número, sempre i quan estigui disponible. 
Una cop confirmat per part de la C3 el dorsal adjudicat, el pilot serà el responsable de identificar el seu vehicle 
conforme el punt 4.9. del present reglament durant tota la temporada. El dorsal nº1 sempre estarà en exclusiva 
reservat pel guanyador de l’anterior edició, menys en cas de renúncia on en aquest cas seguirà amb el pilot que el 
disposava. En cas de no demanar-se cap dorsal, la C3 n’assignarà un directament sense que aquest es pugui canviar 
durant tot l’any un cop es faci el primer ralli. 
 
4.9- Normes dorsal. Haurà d’estar col·locat al vidre de darrera, a la part superior de la banda dreta. L’estil és lliure, 
però haurà de tenir una alçada mínima de 6 mm. I d’un color fàcilment identificable, poden estar dins un fons de 
color blanc d’una mida mínima de 6 mm. Per evitar confusions no està permès portar altres dorsals al vidre 
posterior que no es corresponguin amb el número adjudicat al campionat. 
 

  
 
 Els dorsal de les portes hauran de ser amb els formats establerts als rallys reals seguint el següent esquema per 
preservar la estètica de les curses. 
 

 
 

    
4.10-Control horari. El recorregut global de cada etapa s’haurà de realitzar en menys de 10 minuts o el temps que 
indiqui el Director de Cursa. En el carnet de ruta el cap de Parc Tancat anotarà les hores de sortida i arribada 
teòriques. En cas d’arribar a un tram i trobar-lo ocupat per més d’un pilot, els controladors dels trams, o en el seu 
defecte el director de cursa, aplicaran una bonificació de 1’ per pilot, sense comptar el pilot que esta disputant el 
tram, ampliant així el control horari. 
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4.11-Parc de Treball. L’horari del parc de treball serà de 30 minuts un cop retirat el cotxe. L’organitzador serà 
l’encarregat d’indicar el moment d’inici. Els cotxes hauran de lliurar-se abans de finalitzar el temps concedit o dins el 
darrer minut indicat al seu carnet ruta per no ser penalitzat. 
 

 
 
4.12-Temps màxim. Cada tram té un temps màxim, indicat visualment, per ser recorregut fixat per l’Organització. En 
cas de superar-lo o de parada total del vehicle, s’anotarà en el carnet de ruta el temps màxim com a temps de tram. 
S’aconsella que aquest sigui coherent amb el temps del tram i tingui en compte les condicions dels vehicles més 
lents. En cas d’averia del vehicle en ple tram, es podrà intentar arreglar el cotxe fins que el temps màxim 
s’exhaureixi, poden tornar al ordre de marxa si aquest encara no s’ha exhaurit. Si l’averia es produeix un cop s’ha 
introduït la targeta, però encara no s’ha començat el tram, el pilot podrà manipular el cotxe segons article 6.1.b), 
així com també li afectaran les penalitzacions referents al citat article i al 10.4.2. 
 

 
 
4.13-Voltatge: Es disputarà a un voltatge variable mitjançant fonts d’alimentació DS. P2/12 o P3 de 2 y 3 ampers 
d’ajust variable a la voluntat,abans o durant el tram pel pilot. El reglament que fa referència als comandaments serà 
l’estipulat per la CNR. 
 
4.14- Classificació final. El guanyador del ralli o de la categoria serà el pilot que sumant tots els temps realitzats en 
les diferents etapes i afegides les corresponents penalitzacions, obtingui el menor temps d’entre tots els 
participants. Em cas de empat al final de un ralli es tindrà en compte,  el temps del últim tram, penúltim, i així 
successivament... 
 
Un pilot sancionat esportivament mai podrà optar al desempat. 
 
5-.COMISSARIS: 
 
La funció dels comissaris – assistència de pista serà la de posar els cotxes al carril, si aquests se surten, durant el 
recorregut dels trams. Cada pilot haurà d’aportar la seva pròpia assistència amb un màxim de 2 persones. La 
col·locació d’un cotxe s’ha de realitzar en el mateix lloc on hi ha hagut l’incident. 
 
6-.MANIPULACIONS DEL VEHICLE: 
 
6.1-Únicament es permet obrir, reparar o canviar-li components al cotxe (excepte carrosseria i xassís), sempre que 
estiguin homologats al reglament i amb la autorització prèvia del director de cursa i/o responsable de la C³, que hi 
seran presents mentre el pilot i/o persona autoritzada manipula el cotxe. en els següents casos: 
 

a) A l’arribar al Parc Tancat, en un màxim de 15 minuts, desprès d’efectuar la etapa, en cas d’haver reparat i 
acabat la etapa amb una averia greu (art 4.12), que li impediria continuar el rally. 
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b) Durant qualsevol moment de la etapa, en un màxim de 15 minuts, si pateix una averia greu (art 4.12) que 
li impedeixi acabar la etapa. Caldrà que el pilot demani al director de cursa que li neutralitzi(*) el temps al 
tram on es trobi, i reprengui la marxa des del mateix punt. 

c) Dins els 2 minuts previs de la sortida del parc tancat  anotat al seu carnet de ruta.(Únicament en aquest 
cas també es permet afegir el sistema de llums) 

d) Durant 10 minuts de temps màxim, si s’han trobat deficiències que cal corregir a les verificacions, i sempre 
a partir de quan ho indiqui el Director de Cursa. El cotxe tornarà a ser verificat novament. 

 
En tots casos el pilot rebrà una penalització de 10 segons per cada cotxe que l’avanci. 
 
En el suposat cas que haguessin varis pilots acollits al punt 6.1 i que comprometessin la assistència al trams dels 
altres pilots, el director de cursa determinarà quan s’haurà de manipular el vehicle. 
 
(*) Es considera neutralització, el minut on el pilot es troba fen l’etapa en el moment que demana reparar. El 
Director de Cursa el farà reprendre la marxa des del tram on l’ha demanat, i amb el mateix minut on ha estat 
neutralitzat, quedant-li per recórrer l’etapa el mateix temps que li quedava per fer la resta de l’etapa. 
 
6.2-Queda totalment prohibida la neteja o manipulació amb qualsevol tipus d’estri o líquid, inclosa la saliva, dels 
pneumàtics durant el desenvolupament de tot el ral·lislot. 
 
6.3-Si durant una etapa, el cotxe trenca alguna peça estètica de la carrosseria, podrà acabar la etapa però serà 
obligatori reparar-ho abans de començar la següent etapa o al parc de treball sempre que en aquest cas la peça no 
pesi més de 2 grams i no suposi cap avantatge mecànica. L’Organització pot obligar a reforçar la fixació de qualsevol 
peça que cregui oportuna. Els retrovisors, les antenes, tub d’escapament i els plàstics transparents de les òptiques 
no estan contemplats a aquesta norma. 
 
7-. VERIFICACIONS – PARC TANCAT: 
 
7.1- S’habilitarà un parc tancat on l’organització verificarà tots els cotxes inscrits. Tanmateix, l’Organització podrà 
verificar un cotxe en qualsevol moment de la cursa, sempre amb la presència del pilot implicat, no així a les 
verificacions de cada inici de secció, on el pilot no hi serà  necessàriament present.  
 
7.2 L’entrada a parc tancat i verificacions s’haurà de fer dins l’horari establert per la organització. Els cotxes 
entregats fora de aquest horari rebran la penalització corresponent a l’apartat 10.4. 
 
7.3- Les verificacions seran tancades i s’efectuaran amb el full de verificacions del IRC (una còpia d’aquest full estarà 
publicat a la web). Per tant un cop es lliura el cotxe per verificar, en cas de detectar-se anomalies, automàticament 
s’aplicarà la  penalització corresponent i s’apuntaran al full del cotxe. Si aquestes s’han de corregir caldrà fer-ho tal 
com indica l’article 6.1.d). El director de Cursa determinarà, en cas de dubte, si cal corregir-la abans de prendre la 
sortida. La aplicació de les penalitzacions s’indica al punt 10. 
 

 
 
7.4- Els cotxes es mantindran dins el Parc Tancat en tot moment, i un cop entrats al parc tancat no es poden retirar 
del mateix sota cap concepte fins la seva sortida a tram.  No els podran manipular els pilots ni l’Organització, 
excepte els responsables del Parc Tancat. Els vehicles han d’entrar sempre a Parc Tancat tal i com participen al ralli. 
Només abans de la primera verificació no poden presentar restes de farina, cacau, etc al seu interior, en cas contrari 
el pilot serà penalitzat amb una penalització de 10 segons. Al final de cada etapa el cotxe tornarà directament a Parc 
Tancat fins que el últim participant acabi la última etapa del ralli. Un cop passats 10 minuts, es podran retirar-se o 
abans per causa major autoritzada pel Director de Cursa i sempre que no estiguin dins els sis primers classificats . 
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Un cop finalitzat el ralli, els tres primers vehicles de cada categoria seran verificats. En cas que trobar-se anomalies 
que facin que perdi una de les tres primeres posicions, el següent classificat també serà verificat i així 
successivament. 
 
7.5- La C³ anomena als Srs. Bernat Basas, Josep Maria Esteban, Toni Renau, Fernando Vallejo, Tito García i Enric 
Doliu com verificadors oficials de la C³. Aquest, i altres que consideri el Director de la Cursa i el Responsable de la 
C3, David Parra o la persona que ell delegui que serà degudament comunicat al Director de Cursa, podran 
col·laborar dins les verificacions i estaran en disposició per donar suport i ajut de cara agilitzar les tasques de 
verificació per part de la organització si així ho considera a cadascuna de les tandes. 
 
7.6- La C³ podrà decidir, modificar els articles del present reglament, i afegir aspectes no contemplats dins el 
reglament, podent-los modificar sense previ avís en qualsevol moment del ralli, si així ho requereix la competició. 
 
8-. PARC DE TREBALL: 
 
8.1-Els cotxes es lliuraran als pilots perquè facin les adaptacions necessàries per les etapes de brut de la tarda. Es 
permet canviar tots els elements mecànics del cotxe a excepció del motor. La base del xassís, i carrosseria  no es pot 
canviar però si modificar. A tal efecte la organització marcarà el motor i xassís. 
 
8.2-Un cop el pilot hagi entregat el cotxe a parc tancat s’aplicarà de nou l’apartat 7 del reglament. 
 
9-.RECLAMACIONS: 
 
9.1-Si per qualsevol raó un pilot inscrit vol formalitzar una reclamació sobre un vehicle o pilot, aquesta haurà de ser 
per escrit, dirigida al Director de Cursa, firmada pel pilot i acompanyada amb un dipòsit de 15€. El termini màxim de 
presentació d’una reclamació és fins als 10 minuts posteriors al final de la competició (a l’acabar l’últim pilot de 
l’últim tram de l’etapa que s’està realitzant art 7.4 ). Cas que la reclamació prosperi a favor del denunciant, aquest 
dipòsit serà retornat. 
 
9.2- En cas de voler efectuar una reclamació sobre resultats i/o classificacions, s’haurà d’efectuar via correu 
electrònic de la C³, en un termini que expirarà als 30 dies de la publicació oficial a la web de la ACS del resultat de 
cada ralli. 
 
9.3-En cas de reclamació,  la C³ o un dels seus membres estaran presents durant les verificacions, i s’haurà de tenir 

en compte com un verificador més a alhora de determinar la resolució. 

10-. PENALITZACIONS: 
 
10.1-Les penalitzacions són acumulatives, és a dir, en cas de no complir-se diferents punts del reglament, la 
penalització total serà la suma de totes les penalitzacions per separat.  
 
Una mateixa penalització, només es podrà aplicar un sol cop durant el rally. Amb l’excepció de que hagi calgut 

corregir el motiu anteriorment i aquest torni aparèixer a una verificació posterior. 

S’aplicaran de la següent manera: Les penalitzacions de les etapes d’asfalt es sumaran al final de la secció d’asfalt de 
cara a establir la classificació de bonificació del punts de la secció d’asfalt, però sense modificar l’ ordre establert de 
sortida per la secció de brut, que serà en el ordre del temps total obtingut abans de l’aplicació de les citades 
penalitzacions. Les penalitzacions de la secció de asfalt i de la secció de brut s’aplicaran al temps acumulat al ral•li al 
final de la segona etapa de brut establint-se l’ ordre de sortida per la tercera etapa de la secció de brut abans del 
primer tram nocturn. 
 
Si un cotxe és penalitzat a les verificacions finals, la classificació final s’establirà per el ordre obtingut un cop 
sumades aquestes. 
 
10.2-Les penalitzacions seran considerades lleus, greus i molt greus, i s’aplicaran tant en l’aspecte esportiu  (relatiu 
al comportament dels pilots i acompanyants)  com en l’aspecte tècnic, (relatiu a la preparació mecànica del cotxe i 
tots els seus elements que el conformen). 
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10.3-Les penalitzacions relatives als pesos cal que al mesurar-les sempre superin el 0.1 de marge de tolerància per 
bàscula, perquè siguin objecte de sanció. Un cop sobrepassat aquest marge de tolerància, es passa a la següent 
unitat sencera. 
 
10.4-Sancions lleus: 
 
Les sancions lleus menys les indicades com amonestació (10.4.5 a 10.4.10), comporten penalització directe en 
temps i no cal la correcció immediata tant si és una sanció tècnica o esportiva.  
 

 Sancions lleus esportives: 
10.4.1• Col·locació d’un cotxe sortit en un lloc diferent. 10”/tram de pista. 
10.4.2• Retard a l’arribada al control horari. 10”/minut. 
10.4.3• Retard a l’entrada del Parc Tancat per les verificacions 10”  per minut  
10.4.4• Retard a la sortida al Parc Tancat. Si un pilot en el moment de la seva sortida no està present, se li aplicarà 
la penalització corresponent: 20” per cotxe. 
 

 Sancions lleus tècniques amb amonestació: Només quan aquestes irregularitats siguin detectades per 
primer cop, no s’aplicarà una penalització directe al mateix ralli, sino que s’amonestarà al pilot i quedarà 
enregistrada a la web de la C3, apartat IRC, secció pilots. En cas de reincidència s’aplicarà multiplicada per 
dos al ralli que la torni a presentar. 

 
10.4.5• Número de dorsals o placa de rally no reglamentaris. 10”/unitat. 
10.4.6• Falta d’elements estètics de la carrosseria (Parabrises, retrovisor, alerons, etc) 10” /unitat. 
10.4.7• Falta d’elements cockpit (fre, canvi, extintor,). 10”/unitat 
10.4.8• Elements del habitacle no pintats de manera lògica o diferent. 1”/unitat 
10.4.9• Pilot a alçada incorrecte 20”. 
10.4.10• No tapar entrades d’aire o fars o forats de la instal·lació de llums. 10”/unitat. 
 

 Sancions lleus tècniques: 
 
10.4.11• Fars auxiliars no parells. 10”. 
10.4.12• Falta d’òptiques davanteres o posteriors 10”/unitat. 
10.4.13• Falta d’envellidors de las llantes. 10” /unitat. 
10.4.14• Falta de volant, notes o seients. 15”. 
10.4.15• Cables de guia visibles frontalment en repòs. 20”. 
10.4.16• Incorrecte funcionament dels llums davanters. 10” per tram. 
10.4.17• Canvi de rodes en cas de trencament (un cop realitzat el canvi permès): 10” /unitat 
10.4.18• Afegir al cotxe, un cop verificat per primer cop, elements estètics fosforescents en qualsevol format, 
pintura, adhesius,etc. 10” /unitat. 
 
10.5-Sancions greus: 
 
Les sancions greus comporten penalització directe en temps, i l’obligatorietat de correcció immediata si és una 
sanció tècnica o esportiva indicada amb asterisc (*).  
 

 Sancions greus esportives: 
10.5.1• Més de 2 comissaris per pilot. 30”/persona (*) 
10.5.2• Utilitzar per part del pilot o assistències elements per il·luminar el pas del cotxe. 30” (*) 
10.5.3• Modificar el pes de la safata dels pilots durant el rally. 60”. (*) 
10.5.4• Modificar les alçades, amplades o pesos generals del cotxe incomplint els seus respectius apartats. 60” (*) 
10.5.5• No apuntar el temps a la fulla de temps de taula o al carnet de ruta. Temps màxim del tram. 
10.5.6• Sortida llançada. 10”. Com primera sanció. 1 minut a la segona. 
10.5.7• Provar més de 2 vegades el cotxe dins la zona permesa. 10”/per prova extra. Segon cop més 20” tram. (*)  
10.5.8• Acumulació de més de 5 minuts de penalització, temps màxim a tots els trams. 
10.5.9• Deixar-se avançar, involuntàriament durant el ral·li. 10” per cotxe avançat. 
10.5.10• Deixar-se avançar voluntàriament o avançar-se al ordre durant el ral·li. 30” per cotxe. 
10.5.11• Recórrer el tram sense carrosseria. Temps màxim del tram. (*) 
10.5.12• Modificar la lluminositat dels leds dels comandaments dels cotxes 30” (*) 
10.5.13• Utilitzar qualsevol tipus d’aparell lluminós durant l’etapa nocturna que molesti o serveixi per treure 
avantatge a la conducció i/o modifiqui les condicions de llum del local.  30”(*) 
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 Sancions greus tècniques: 
10.5.14• Falta de pilot i/o co-pilot o no reglamentaris. 50” 
10.5.15• Barres no reglamentaries en alçada. 20”  
10.5.16• Material de les barres no autoritzat al reglament o absència de barres. 60”  
10.5.17• Falta de part de les barres 20”/unitat 
10.5.18• Safata dels pilots per sota pes mínim. 20” per gram 
10.5.19• Diferència o absència de pes al llast fixat sota capó o sostre a les carrosseries de resina. 10”/gram 
10.5.20• Vidres no reglamentaris, tallats i/o rebaixats per alterar l’espessor. 60”. 
10.5.21• Falta de tablier o de material o retall no autoritzat al grup del cotxe 60” 
10.5.22• Peces que no aguantin el pes del cotxe quan així ho indiqui el reglament tècnic 30”/unitat. 
10.5.23• Falta de reproducció del motor interior quan és visible en model original. 30”. 
10.5.24• Número de leds imparells, o superior al nombre màxim de l’article 13.3   30” 
10.5.25• Manca de kit de llums o nul funcionament. 60”. 
10.5.26• Diàmetre dels leds superior al màxim permès o llum a la part lateral i/o inferior de la carrosseria 30”. 
10.5.27• Pneumàtics incorrectes en diàmetre o amplada o no homologats. 30”/unitat. 
10.5.28• Llantes no cobertes pel pneumàtic (banda exterior). 30”/unitat. 
10.5.29• Diàmetre de les llantes incorrecte 30”. 
10.5.30• Rodes que sobresurtin de la carrosseria. 30”/unitat. 
10.5.31• Rodes que no toquen la pista. 20”/unitat. 
10.5.32• Rodes per dins de la carrosseria si el model original no les porta així. 60”. 
10.5.33• Utilització de eixos, corones, pinyons,etc no homologats o de marques no comercials 60”/unitat 
10.5.34• Eixos que sobresurtin del perímetre exterior de la llanta 30” 
10.5.35• Incompliment del punt referent als centratge dels passos de rodes del Reglament IRC C3. 30” 
10.5.36• Diferència entre ample eix i ample aletes superior a 5 mm. 30” 
10.5.37• Motor més baix que el mínim. 60”. 
10.5.38• Incompliment del pes mínim/ màxim obligatoris del cotxe, cockpit o carrosseria. 30” per gram o fracció de 
més 
10.5.39• Incompliment de l’alçada mínima del xassís. 30”  
10.5.40• Canvi de motor autoritzat: 100”. 
10.5.41• Segon canvi de rodes: 20” / per pneumàtic. 
10.5.42• Canviar o modificar els pneumàtics davanters sense autorització Director de Cursa 60”/pneumàtic 
10.5.43• Pèrdua o trencament parcial amb pèrdua de material en els vidres. 20”. 
10.5.44• Averia que impedeixi la finalització del tram. Temps màxim del tram. 
10.5.45• Incompliment dels apartats referents a tots els punts de la carrosseria  del Reglament CNR de Grup A i 
esportiu del IRC, no indicats al present reglament. 60” 
10.5.46•Incompliment dels apartats referents a tots els punts del xassís del Reglament CNR de Grup A, no indicats al 
present reglament 60” 
10.5.47•Incompliment de les modificacions indicades a l’annex 3 del reglament esportiu del IRC.  120”  
10.5.48•Incompliment de les mides referents a l’amplada, allargada i batalla de les carrosseries de resina que 
consten al annex 1 de la C3. 120”  
 
10.6-Sancions molt greus:  
 
Les sancions molt greus comporten l’exclusió de la prova i en cas que siguin esportives, també del campionat. 
 

 Sancions molt greus esportives: 
10.6.1• Conducta no cívica o antiesportiva que també comportarà l’exclusió del campionat. 
10.6.2• Pèrdua o falsificació del carnet de ruta o targeta. 
10.6.3• Modificació de les condiciones de les pistes sense permís. 
10.6.4• Manipulació del cotxe fora del Parc Tancat o sense permís. 
10.6.5• No portar el cotxe directament a Parc Tancat en acabar alguna etapa (encara que no es manipuli). 
10.6.6• Neteja dels pneumàtics durant el ral·lislot en les etapes d’asfalt, en brut es permet passar un pinzell, així 
com també utilitzar els bufadors d’aire comprimit que estiguin a disposició dels pilots per part de la organització. 
10.6.7• Canviar o modificar els pneumàtics lliurats per la organització sense autorització del Director de Cursa. 
10.6.8• Falsejar els temps a la fulla de tram. 
10.6.9• Canviar sense autorització del Director de Cursa de cotxe o motor durant el rally. 
10.6.10• Intercanviar els cotxes entre pilots diferents durant el rally o utilitzar el mateix cotxe en diferent tanda. 
10.6.11• Fer assistència obrant de mala fe alhora de ficar el cotxe a la pista fen perdre un temps excessiu al pilot. 
10.6.12• Utilitzar per part del pilot o assistències elements per il·luminar el pas del cotxe per segon cop. 
10.6.13• No corregir immediatament els elements considerats greus. 
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10.6.14• Pneumàtics no corresponents als de l’article 13.4  
10.6.15• Retirar el cotxe de parc tancat un cop lliurat sense autorització . 
10.6.16• Manipular o disparar la cèl·lula o desconnectar el cronòmetre del temps amb mala fe per part del pilot o 
assistències. 
 

 Sancions molt greus tècniques: 
10.6.16• Vehicles que no compleixin el reglament tècnic relatiu a les verificacions inicials. 
10.6.17• No complir l’article 13.4 d) sobre la instal·lació del kits de llums. 
10.6.18• Anomalies en el motor o no homologat. 
10.6.19• Ús d’imants suplementaris. 
10.6.20• Trens de rodes o guia no reglamentaris. 
10.6.21• Carrosseria deformada o passos de roda deformats amb acord de tots els verificadors i el responsable de la 
C3. 
10.6.22• Mecànica o xassís a la vista o falta d’habitacle. 
10.6.23• Utilitzar el sistema de llums per manipular les prestacions del motor. 
10.6.24• Incompliment de l’article 1er. Del reglament tècnic de la C3 referent a les deformitats de les carrosseries i 
relatiu a tots els grups.   
 
10.7-També tots els aspectes no contemplats en aquest reglament es consideren com no legals i la C3 té la potestat 
de poder sancionar-los durant el ralli en una penalització de 60 segons. Pel proper ralli la C3 afegirà la anomalia 
trobada al reglament, indicant la penalització acordada, que no serà necessàriament la mateixa aplicada 
anteriorment. 
 
11-. PREMIS: 
 

 Es lliurarà tres trofeus pel primer, segon i tercer classificat de N4 i obsequis al quart i cinquè. 

 Es lliurarà un trofeu al primer de R3 i obsequis pel segon i tercer. 

 Es lliurarà un trofeu al primer classificat de R2, i un obsequi al segon i tercer. 

 Es lliurarà un premi final Fair-Play al pilot que representi millor els valors de generositat, caràcter i bon fer 
durant el campionat. 

 
12-. DRETS DE L’ORGANITZADOR: 
 
La inscripció a la cursa significa la plena acceptació per part del pilot del reglament esportiu de la C3 i tècnic de la 
Coordinadora Nacional de RallySlot CNR en la seva última versió, sempre que no sigui publicada quinze dies abans 
d’una prova i dels aspectes del present article.  
La C³ por optar per modificar algun article si és pel bé comú dels pilots participants. 
Modificar i/o ampliar el reglament mitjançant annexes publicats per part de la C³, els quals seran anunciats als 
mitjans de comunicació oficials del campionat, www.c3slot.com i www.acslot.com, menys el previst a l’article 7è 
punt 6.  
Els casos amb diverses interpretacions, preval el criteri del director de cursa i el responsable de la C3. 
Dret d’admissió de pilots o espectadors considerats problemàtics per el bon funcionament de la prova o campionat, 
sense necessitat d’explicacions prèvies. 
L’Organització no es fa responsable dels desperfectes causats per part de tercers. 
Drets sobre la publicitat de les curses i fotos enviades, així com el material escrit i audiovisual que s’obtingui, amb 
plena potestat sobre les còpies i publicació a la web oficial de la C3. 
 
13.-VEHICLES ADMESOS: 
 
13.1- Únicament s’admeten les repliques de cotxes, que hagin participat en proves del IRC 1/1(*) als anys 2009, 
2010 ,2011 i 2012 autoritzats per la C³.  Queden exclosos els cotxes que hagin participat en proves del IRC 1/1 però 
no estan homologats en aquest campionat  (1/1). ( llistat de cotxes autoritzats annex 1). (llistat de cotxes no 
autoritzats annex 2).  
La C3 pot admetre algun cotxe que no hagi participat al present any, sempre hi quan tingui constància que ja ho ha 
fet sense puntuar un any anterior, o que ho farà en l’actual.(**) 
(*)Referit a prova del IRC real, que tingui dret a puntuar segons les regulacions IRC Series. www.ircseries.com  
(**)Aquest mesura es referida a facilitar als pilots la preparació del cotxe amb antelació. 
 

http://www.acslot.com/
http://www.ircseries.com/
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13.2- Els cotxes es divideixen en 3 categories: N4 (tracció total) , R3 (tracció 2 rodes motrius)  i R2 (tracció 2 rodes 
motrius petits). Dins la categoria R3 s’admeten els RGT(*)  amb les especificacions tècniques marcades pel la C3, així 
com també els S2000 1.6 Turbo a N4 seguint el nou reglament del IRC real. 
 
Nota 1: Criteri seguit de la realitat; 
Categoria N4: S2000 atmosfèrics, S2000 1.6 Turbo,R4, Grup A i Grup N tots ells tracció 4WD. 
Categoria R3: S1600, Kit Cars, Grup A, Grup N i RGT, tots ells tracció 2WD. 
Categoria R2: Resta de cotxes, tots ells tracció 2WD. 
 
Nota 2: Al Campionat del Món o WRC, els S2000 es denominen SWRC, (Super 2000 WRC) 
 
(*) Aquest any la IRC SERIES crea la nova categoria RGT de tracció darrera. La C3 esperarà admetre-la en funció dels 
possibles cotxes participants indicats al annex 1 que de moment són: Porsche 997 i Lotus Exige G-TR.(versió 2012) 
dins la categoria R3. 
 
13.3- El Porsche 997 Scaleauto dins a R3 com RGT, haurà de complir el mateix reglament tècnic de la Copa Scaleauto 
de la CNR i també amb les modificacions indicades a l’annex 3.  
 
13.4- Tots els cotxes menys el Porsche 997 Scaleauto, han de complir la última actualització del reglament tècnic 
grup A de la CNR, amb excepció dels apartats detallats a continuació i que són particulars d’aquest campionat. 
També d’altres que consideri la C³ per la millora del funcionament del campionat i que pugui publicar als seus 
annexos tècnics i actualitzacions del reglament i només propis pel Campionat IRC de Catalunya.  
 
13.4.1- Rodes davanteres:  Seran de goma negre i comercialitzades per les marques patrocinadores del Campionat 
IRC, o espuma Hardcom, i es poden dibuixar, llimar, tallar i rebaixar mentre es puguin reconèixer. 
 
13.4.2- Rodes Posteriors:   Seran de goma i subministrades per la organització en el moment de entrar el cotxe a 
parc tancat.  Es permetrà únicament 1 joc de rodes posteriors per cada una de les superfícies ( asfalt i brut).  
 
Categoria N4 asfalt : Ref.  SC-4737 
Categoria N4 brut:    Ref. MSC-1754BA 
Categoria R3 asfalt:  Ref. PKS PNS011 (Amb la excepció del Porsche RGT  Ref. SC-4737) 
Categoria R3 brut:     Ref. MSC-1754BA (Amb la excepció del Porsche RGT Ref. SC-4737) 
Categoria R2 asfalt:  Ref. PKS PNS011 
Categoria R2 brut:     Ref.MSC-1754BA 
 
La C3 es compromet a mantenir aquestes referències, menys en el supòsit que es canviessin per motius de força 
major, o stock exhaurit per part del fabricant. En aquest cas informaria de la nova referència a muntar en el termini 
més curt possible. 
 
13.4.3- Amplada, mides i centratge rodes: No s’admetrà cap cotxe de resina dins la categoria N4, que superi 
l’amplada de 75.83 mm (mida màxima FIA autoritzada pels S2000) de la carrosseria. Referent a l’article 2.7 del 
Reglament CNR de grup A. Queda anul·lat el sistema de mesurar-ho degut a la asimetria dels passos de rodes de 
alguns models. Per mesurar el centratge dels eixos (figura esquema lateral) aquests han d’estar centrats al punt mig 
del pas de rodes on es mesurarà també l’amplada del cotxe (figura esquema cenital). S’admet una tolerància de 
2mm a la batalla i 1 mm al centratge però cap a l’amplada. 
La amplada màxima i centratge indicada a l’annex 1 dels cotxes fets artesanalment (resina, scratch&Building, etc) 
també es mesurarà en aquest sistema. 
 



Temporada 2012 REGLAMENT II CAMPIONAT IRC CATALUNYA  

 

11 

Official Tyres      Partners       

 

 
 
A la resta de grups R2 i R3 es permet una tolerància als cotxes de resina de les mides indicades a l’annex ,de 1 mm a 
la seva allargada, amplada i batalla. 
 
En cas de diferència de mides entre el reglament CNR i C3 prevalen les mides indicades a l’annex 1, degut a la seva 
comprovació, fiabilitat i publicació a la web de la C3 de la font consultada.  
 
13.4.4- Kit de llums: Per l’etapa nocturna és obligatori la instal·lació de dos llums davanters a la posició original de 
les òptiques de la maqueta del cotxe que reprodueix, així com opcionalment i a les zones davanteres del cotxe 
marcades a l’esquema inferior, fars supletoris, sempre que siguin en numero parell i llums de darrera de color o 
pintats vermells.  (No es permetrà cap element lluminós que no siguin els propis del cotxe)  
Els leds instal·lats en les òptiques originals del cotxe no poden sobresortit en amplada o llargada  i han d’estar 
coberts pel plàstic original de la maqueta a la seva posició original, el seu suport (“parrilla”) mai pot tapar cap part 
de les òptiques originals, ni estar fixat sobre el símil del mig del radiador.  
 

 
                                 

Mínim obligatori                               Altres exemples correctes amb 4,6 i 8 fars 

    

   
 
En cas de afegir fars supletoris a les zones indicades al esquema, aquests seran sempre en nombre parell. La forma i 
material és lliure, però amb un diàmetre màxim de 9mm. Els leds instal·lats en els fars supletoris han de estar 
completament tapats vist el cotxe des del exterior a excepció de la part davantera que poden sobresortir un màxim 
de 2mm, de la peça que els subjecta. El nombre màxim de leds davanters autoritzat és de 8 i tots de color blanc o 
groc. 
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En cas de simular la llum del copi  (flexo), nomes es permet un únic led de color vermell o verd , amb un diàmetre 
màxim de 3mm i mínima lluminositat. La seva col·locació al interior del copkit serà al costat del copilot i no pot 
il·luminar lateralment el exterior del vehicle. Tots els leds mai poden produir una intensitat de llum lateral o per 
sota el cotxe que ajudi a la conducció, i a tal efecte cal tapar o pintar de negre la part del led si sobresurt del suport 
on es trobi muntat per evitar-ho. 
 

   
 
Els forats generats a les òptiques de la carrosseria, hauran d’estar tapats a les etapes de net pel seu interior. Aquest 
forats, tapats, seran admesos als rallis de la Copa Catalana, sense que siguin considerats rebaix de la carrosseria. 
També s’hauran de tapar pel seu interior o exterior, els dos únics forats autoritzats sobre el capó per la fixació de la 
“parrilla” i de un diàmetre màxim permès de 2 mm. 
 
13.4.5- En els cotxes de categoria R2 el diàmetre mínim de la llanta és 17mm, i roda completa 22-23mm. 
-En els cotxes de les categories R3 i R2 s’elimina el llast dels 3 grams de les carrosseries si aquestes són de resina- 
-En els cotxes de les categories R3 i R2 , la seva alçada mínima del xassís a terra, serà de 1,7 mm en R3 i de 1,5 mm 
en R2.- 
 
13.4.6- La decoració dels vehicles és lliure. Es permet utilitzar pintures fluorescents, però no es permet afegir cap 
element reflectant, sobreposat al acabat de la carrosseria un cop el cotxe hagi entrat al parc tancat per primer cop. 
 
13.4.7- Llast: Referent a l’article del Reglament de la CNR sobre grup A, apartat xassís, s’utilitzarà el següent text: 
Està permès el llast addicional al xassís, sempre que estigui correctament fixat a una altura igual o superior a la base 
del xassís. No pot ser dinàmic al moviment del vehicle. L’ampliació de la superfície del xassís no serà considerada 
llast. 
 
13.4.8- Davantal i cockpit: Referent a l’article 2.6 Carroceria ,punt Habitáculo, del Reglament CNR de grup A, el 
davantal (Salpicadero en castellà), es podrà retallar la peça original del kit, per la part inferior fins al pla horitzontal 
de ell mateix seguint l’esquema de la CNR. En cas d’afegir sota els pilots una peça de qualsevol material per elevar-
hi l’alçada (indicat esquema), aquesta mai podrà ser de metall alumini o plom. 
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13.4.9-Les maquetes de resina o plàstic han de portar el davantal que acompanya al kit. En cas de no portar-lo, es 
pot utilitzar un de lexan, die-cast o provinent d'una altre maqueta. 
En cas de que la maqueta de plàstic, porti de origen tan sols el davantal amb el volant a la dreta, es permetrà 
canviar-lo per un altre de plàstic amb el volant a l’esquerra. 
 
13.5- La C³ disposa dels llistats oficials de totes les curses del IRC de les dos últimes temporades per qualsevol 

aclariment o dubte sobre algun model dels cotxes admesos. Aquesta llista es oberta i es pot anar ampliant si apareix 

al IRC 2011 algun model nou i aquest es reproduït amb resina o plàstic a escala 1/24 i acompleix el reglament de la 

CNR i C3. També es poden consultar a la pròpia web del IRC  els models. http://www.ircseries.com/html/ . Per 

incloure un altre model, cal que es faci arribar a la C³ una foto, nom del pilot, dorsal i les dades del rally 

(evidentment puntuable IRC 1/1) on hagi participat perquè es valori per part de la C³ la seva inclusió. 

 
 
 

Annex 1:  Vehicles homologats Campionat IRC Catalunya C³ 
 

Marca Model Divisió Foto Fabricant 

CATEGORIA N4 TRACCIÓ TOTAL 

Fiat 
Abarth Punto 
Grande S2000  N4  

Slotlive 
FR Modelauto 
Llarg 4030 – 167.91 
Ample 1800 -  75.00 
Batalla 2510 – 104.58 

Ford Fiesta S2000  N4  

Belkits,  
Llarg 3958 – 164.91 
Ample 1820 -  75.83 
Batalla 2489 – 103.70 

Mitsubishi Lancer Evo VII N4  

Tamiya, Fujimi 

Mitsubishi Lancer Evo VIII N4  

Fujimi 

Mitsubishi Lancer Evo IX  N4  

Fujimi 

Mitsubishi Lancer Evo X  N4  

Aoshima 
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Opel Corsa S2000 N4  

FR Model Auto 
Llarg 4040 – 168.33 
Ample 1800-75.00 
Batalla 2511-104.62 

Peugeot 207 S2000  N4  

Belkits, (No s’admeten 
resines per fer més de un 
any de la seva fabricació en 
plàstic  Art 2.1 CNR ) 

Proton Satria Neo S2000  N4  

Llarg 3905 – 162.70 
Ample 1800 -  75.00 
Batalla 2440 – 101.70 

Skoda Fabia S2000  N4  

FR Modelauto 
Llarg 4000 – 166.66 
Ample 1820 -  75.83 
Batalla 2486 – 103.70 

Subaru 
Impreza WRX STI 
N10 i N11   N4  

Fujimi,  

Subaru 
Impreza WRX STI 
N12 i N12b N4  

Fujimi 

Subaru 
Impreza STI N14-15-
16  N4  

Aoshima 

Mini Cooper Works S2000 N4  

FR Modelauto,  
Llarg 4110 – 171.25 
Ample 1820 -  75.83 
Batalla 2595-108.12 
Hasegawa (Veure annex 3 
punt 5) 

Toyota Corolla  S2000 N4  

Llarg 4175 – 173.95 
Ample 1760 -  73.33 
Batalla 2619 – 109.12 
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Volskwagen Polo S2000 N4  

Llarg 3900 – 162.5 
Ample 1800 -  75.00 
Batalla 2560 – 106.66 

CATEGORIA R3 TRACCIÓ DARRERA 

Alfa Romeo 147 2.0 TS  R3  

 

Citroën DS3  R3  

 

Citroën  C2 S1600 R3  

Cursa Models, Domino  
Llarg 3660 - 152.5 
Ampla 1795 – 74.79 
Batalla 2326 – 96.91 

Citroën  Saxo Kit car R3  

Llarg 3740 – 155.83 
Ampla 1735– 72.29 
Batalla 2410 – 100.41 

Fiat Punto S1600 R3  

Llarg 3800 – 158.33 
Ampla 1782 – 74.25 
Batalla 2460  –  102.5 

Fiat Stylo Abarth R3  

 

Opel Astra OPC R3  

 

Fiat Grande Punto JTD R3  
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Ford Fiesta S1600 R3  

Llarg 3917-163.37 
Ampla 1805-75.20 
Batalla 2486-103.58 

Ford Puma 1600 R3  

Llarg 3984 - 166 
Ampla 1802 – 75.08 
Batalla 2446 – 101.91 

Honda Civic Type R/R3  R3  

 

Honda Civic Type R 2001 R3  

Fujimi LAEP3 2001, Type R. 

Honda Civic VTI R3  

Hasegawa, Fujimi Civic Type 
R EK9 (*)  , Fujimi Civic EK4 
 
(*) Veure annex 3, punt 3. 

Lada 2112 S1600 R3  

 

Peugeot 307  R3  

 

Peugeot 206 S1600 R3  

Transkit MM24  
Llarg 3826 –  159.42 
Ample 1765 – 73.54 
Batalla 2455 – 102.29 

Peugeot 206 XS Kit car R3  

Llarg 3826 – 159.42 
Ample 1765 – 73.54 
Batalla 2455 -102.29 
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Peugeot 206 RC  R3  

Llarg 3826 – 159.42 
Ample 1765 – 73.54 
Batalla 2455 -102.29 

Peugeot  207 R3 R3  

 

Renault Clio R3  R3  

 

Renault Clio S1600  R3  

Runner  
Llarg 3809 - 158.71 
Ample 1783 – 74.29 
Batalla 2471 – 102.96 

Renault Clio Ragnotti R3  

 

Renault  Megane RS N4 R3  

 

Seat Ibiza GTI R3  

 

Skoda Felicia Kit Car R3  

Llarg 3855 – 160.62 
Ample 1705 – 71.04 
Batalla 2450 – 102.08 

Suzuki Ignis S1600 R3  

Llarg 3770 – 157.08 
Ample 1740 -  72.50 
Batalla 2326  - 96.91 

Suzuki Swift S1600 R3  

Slotlive, Paco Bouha 
Llarg 3695 – 153.96 
Ample 1805 – 75.21 
Batalla 2390 – 99.58 
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Toyota  Corolla T-Sport R3  

 

Volkswagen Golf  R3  

, 

Volkswagen Golf Gti 16 v R3  

Fujimi VR6, 
Fujimi Cox GTI 16v 

CATEGORIA RGT TRACCIÓ DARRERA 

Porsche 997 

R3 RGT 
(Pendent 
autorització)  

Scaleauto exclusivament. 

Lotus Exige R-GT 

R3 RGT 
(Pendent 
autorització) 

 

Exige R-GT NO GT3. 
Llarg 3785 – 157.70 
Ample Dv. 1457 -  60.70 
Ample Dr.1506 - 62.75 
Batalla 2300 – 95.83 
 

CATEGORIA R2 TRACCIÓ DARRERA 

Citroën Saxo VTS R2  

 

Fiat 500 Abarth  R2  

Fujimi 500 Abarth, 500 
EsseEsse 

Fiat Panda Kit Car R2  

 

Fiat Seicento Abarth R2  
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Fiat Palio 16v R2  

 

Ford Fiesta ST  R2  

 

Ford Fiesta R2  R2  

 

GM Celta 1400 R2  

 

Lada (Vaz) 1119 R2  

 

Citröen  C2 R2 Max R2  

 

Citröen Saxo Cup R2   

 

Nissan March (Micra) R2  

Fujimi V Selection, Nismo 

Opel Corsa GSI R2  
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Opel Corsa N4 R2  

 

Renault Twingo R2 R2  

FR ModelAuto 
Llarg 3607-150.29 
Ampla 1688-70.33 
Batalla 2368-98.66 

Peugeot 106  R2  

 

Skoda Fabia  R2  

 

Skoda Fabia R2  

Versió 2011 

Suzuki Ignis N2 R2  

 

Suzuki Swift  R2  

 

Toyota Yaris (Vitz)  R2  

Fujimi, Yaris, Euro Sports 
Edition 

Volkswagen Polo 1600 R2  

 

 
Annex 2 Vehicles no homologats Campionat IRC Catalunya C³ 

 
La C³ considera que degut a les seves característiques alguns models no estaran permesos dins el IRC per preservar 
la filosofia del campionat, que busca l’equilibri i varietat entre tots els models, categories i participants. 
Mitsubishi Evo V. 
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Mitsubishi Evo VI.  
 

*Annex 3 Modificacions permeses Campionat IRC Catalunya C³ 

(*) Aquest annex és de nova creació ja que en alguns cotxes s’autoritzaran algunes modificacions pròpies pel 

Campionat IRC de Catalunya. Dins ell s’oferirà un esquema de com efectuar la modificació. 

1.- Es pot suprimir el suplement davanter del Subaru WRX del fabricant Fujimi, que s’indica a l’esquema.   

 

2.- Només en els models Mitsubishi EVO X i Subaru N14 del fabricant Aoshima, es pot suprimir la part que indica 

l’esquema però deixant perímetre. En cas de tenir dubte amb algun model de característiques similars, es pot 

consultar via mail a la C3 sobre ell. 

Mitsubishi EVO X Aoshima                                                Subaru WRX N14 Aoshima 

        

 

3.- Model Honda Civic Type R EK9 de Fujimi, per transformar-lo en Honda Civic VTI cal suprimir l’aleró de darrera. 

 

4.-Porsche Scaleauto, es permet la utilització dels suports SC8108B 

 

5.-Mini Cooper Works transformació S2000 Hasegawa I modificacions permeses. 
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Les peces que simulen les barres del sostre, D15 no cal afegir-les. I es permet afegir una presa d’aire al sostre i les 

obertures del capó. L’aleró ha de ser de plàstic o resina sense que estigui permès sigui de lexan. 

6.- S’admeten el xassís Pla Fit de referències PF9801, PF9805R, a la categoria R2. 

Comissió Reglaments C³ Abril  2012 


