
REGLAMENT
Art. 1. ORGANITZACIÓ
1 Definició: Escuderia Gironella, organitza el

II Campionat Berguedà de Ral.lis - Virtual

Es correrà amb el joc DIRT RALLY 2.0 Edición Juego del Año, ja sigui a través
d’ordinador o de consola de jocs XBox o Playstation.

Art. 2. DESCRIPCIÓ
2.1 Campionat:
El composen tres ral·lis de velocitat (de quatre trams cronometrats cada un d’ells) i dues
pujades (tres passades d'entrenament + dues de cursa). Amb la inscripció a un prova, es
queda inscrit a tot el campionat. Es disputaran:

Diumenge 1 de maig de 2022- I Pujada Rasos de Peguera

Diumenge 19 de juny de 2022- II Critèrium Berguedà Virtual

Diumenge 10 de juliol de 2022 - II Pujada Gironella-Casserres Virtual

Diumenge 11 de setembre de 2022 - II Clàssic Vila de Gironella Virtual

Diumenge 6 de novembre de 2022 - II Ral·li Ranxo Canudas Virtual



2.2 Programa horari

10 dies abans de la cursa 19:00 Obertura de les inscripcions (aquells que us
inscriviu a la primera prova, quedeu inscrits al total del campionat)

Dilluns anterior a la prova 17:00 Comunicació dels trams que es disputaran
Dijous anterior a la prova 23:59 Tancament de les inscripcions
Divendres anterior a la prova 23:00   Publicació llista de participants admesos
Dissabte anterior a la prova 20:00 Breafing informatiu per als participants
Dia de la prova 08:00 Inici de cursa
Dia de la prova 22:00 Finalització de cursa
Dins d’aquest horari els pilots podran córrer quan els hi vagi millor.
Dia de la prova 22:30 Publicació resultats

Art. 3. VEHICLES ADMESOS
3.1 Seran admesos a participar els vehicles que incorpori DIRT RALLY 2.0 Edición Juego
del Año. Cada pilot ha de triar un sol cotxe per a tota la temporada.
3.2 Set-up: Els vehicles estaran lliures de fer un set-up en base a cada traçat i de les
condicions meteorològiques.
3.3 Paràmetres dels vehicles

- Assistència a la conducció: totes les que disposa el joc.
- Danys del cotxe: danys reparables.

Art. 4 INSCRIPCIONS
4.1 Us podeu inscriure al campionat, a partir del dia 20/04/2022, fins a les 23:59h del
05/05/2022.
4.2 El nombre total de participants admesos està limitat a 50 corredors. L’organització es
reserva el dret d’adaptar aquest article en funció dels inscrits.
4.3 Els menors de 18 anys hauran de signar una autorització paterna que està a la web.
4.4 Tots els participants pel fet de inscriure's cedeixen els seus drets d’imatge en aquest
campionat, així com a les aparicions públiques o publicacions que es facin, fent al·lusió a la
seva participació en el mateix.
4.5 Els participants no podran anul·lar la inscripció sota cap concepte una vegada inscrits.
4.6 L’organització podrà rebutjar una inscripció. En aquest cas, l’interessat haurà de ser
informat com a molt, 24 hores abans de l’inici de la cursa.
4.7 En cas que el número de participants superi les places disponibles, s’establirà una llista
en funció de l’ordre de recepció de la documentació completament complimentada, inclòs el
pagament dels drets d’inscripció.
4.8 Cada participant ha de córrer amb el seu nom i primer cognom, sempre que no tingui un
nick a RACENET.

Art. 5 DRETS D'INSCRIPCIÓ
5.1 Els drets d'inscripció són els següents:

20€ les 5 proves del campionat, per als pilots que vareu participar al 2021



25€ les 5 proves del campionat, per als nous pilots

5.2 Forma de pagament; per transferència al compte corrent BBVA
ES21.0182.3569.7902.0166.5269 o per Bizum al 667.665.622
5.3 La sol·licitud d’inscripció no serà acceptada si no va acompanyada del pagament dels
drets d’inscripció.
5.4 Es retornaran els drets d’inscripció si no es poden disputar 3 o més proves, per
problemes de l’organitzador.
5.5 Pel fet de procedir a trametre la seva inscripció a la present competició, el participant
declara haver llegit, entès i ser coneixedor del Reglament Particular de cada prova i tota la
normativa aplicable a aquesta competició, a la que es sotmet sense manifestar cap reserva.

Trobareu la documentació d’inscripció i autorització per a menors de 18 anys a la web:
www.escuderiagironella.org

Art. 6 DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
6.1 El format de cada una de les proves serà en jornada única, essent obligatori completar
tot el recorregut per entrar en les classificacions finals.
6.2 Es facilitaran els trams que es correran el dilluns anterior al començament de la cursa,
així com un briefing virtual un dia abans (sempre que es consideri necessari).
6.3 Els pilots podran entrenar des del lliurament dels trams fins el començament de les
sessions.
6.3.1 En el cas de les pujades (1 de maig i 10 de juliol). A partir de l’inici de les sessions,
es faran les tres primeres pasades d’entrenament, més dues de cursa. La classificació es
farà segons el millor temps que cada pilot aconsegueixi en les dues últimes pujades.

6.4 Configuració Virtual: Informació meteorològica: seran les mateixes per a tots els
participants.
6.5 Cada pilot pel fet d’inscriure’s accepta la disposició per participar en els horaris
establerts. No acatar aquests horaris implica  ser desqualificat.

Art. 7 FORMAT DE LA COMPETICIÓ
7.1 El divendres anterior al dia de la prova, es publicarà la llista  de participants admesos.
7.2.1 Pujades 3 passades d’entrenament + 2 de cursa (les dues últimes).
7.2.1 Ral·lis 4 trams a 2 passades per cada un d’ells.

Art. 8 CLASSIFICACIONS I TROFEUS
8.1 Hi haurà una classificació per pilots amb volant i una per pilots amb comandament. Les
classificacions de cada ral·li es faran en base a la suma de temps de tots els trams i a cada
pujada s’agafarà el millor temps de les dues pujades de cursa.
8.2 Tindran trofeus els tres primers classificats del campionat que corrin amb volant i els tres
primers classificats del campionat que corrin amb comandament. També tindran un
reconeixement els 10 primers classificats scratch.

http://www.escuderiagironella.org

