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PROGRAMA HORARI I INFORMACIÓ * 

 
Data Activitat DIV Hora Inici Lloc 

05-10-22 Publicacio Reglament i inscripcions
Autocross 

Resistència

22:00 Secretaria
28-10-22 Tancament d’inscripcions 22:00 i
02-11-22 Publicació llista inscrits  Web

D
is

sa
b

te
 0

5-
n

o
ve

m
b

re
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Verificacions Administratives 
II / II-A

08:00 – 09:00 

C
ir

cu
it

 d
e 

L
le

id
a 

CC / JR

Verificacions Tècniques 
II / II-A

08:00 – 09:00 
CC / JR

Briefing / Briefing Escrit Autocross 09:30 
Llistat d’Autoritzats Autocross 09:30 

Entrenaments (6v) 
II / II-A 

CC 
JR

10:00 – 10:10 
10:12 – 10:34 
10:36 – 10:46 

1a Mànega (6v) 
II / II-A 

CC 
JR

11:00 – 11:10 
11:12 – 11:34 
11:36 – 11:46 

Finals (8v) 
II / II-A 

CC 
JR

12:00 – 12:15 
12:20 – 12:35 
12:40 – 12:55 

Publicació successiva de resultats Autocross 13:15 
Pòdium i trofeus Autocross 13:30 
  

Arranjament del Circuit  13:00 – 14:30 

Verificacions Administratives

Resistència

12:30 – 14:00 
Verificacions Tècniques 12:30 – 14:00 
Briefing / Briefing Escrit 14:15 
Llista d’Autoritzats Resistència 14:15 
Comprovació de Transponders 14:30 – 14:40 
Inici Resistència (3h) 14:45 
Fi Resistència 17:45 
Publicació de Resultats 18:00 
Pòdium i trofeus 18:15 

 
*.- Aquest Programa Horari preveu el desenvolupament de la prova el dissabte 5 de novembre de 
2022, quedant els horaris subjectes a possibles modificacions i oportuna publicació al tauler 
d’anuncis.  
*.- Com a conseqüència de les poques hores de llum solar en les dates de la prova, l’activitat 
d’Autocross es composarà de 1 sessió d’entrenaments, 1 mànega classificatòria i 1 final per cada 
categoria, motiu pel qual quedarà reduït el preu d’inscripció. 
*.- Tauler Oficial d’Anuncis 
A partir del dia 5 d’octubre de 2022 a les 22:00 hores, fins el dia 4 de novembre de 2022 a les 22:00 
hores estarà situat en l’Oficina Permanent de la prova, situada a: 
ESCUDERIA LLEIDA   |   C/ Quatre Pilans, 3, 3r-2a – 25001 - Lleida 
Tel. 606340009  |   www.escuderialleida.com   |   info@escuderialleida.com 
No hi haurà tauler físic d’anuncis al circuit. Des del 3 d’octubre de 2022 i fins a la finalització de la 
competició tota la informació relativa a la prova (documents, decisions, resultats, classificacions, etc.) 
es publicaran a través del canal de Telegram:  Diada Off-Road_LLEIDA, que a tots els efectes serà 
el Tauler Oficial d’Anuncis. 
*.- El dissabte 5 de novembre de 2022, el parc d’assistència, verificacions, secretaria, Direcció i 
Comissaris estaran situats al CIRCUIT DE LLEIDA. 
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Article 1. Definició: 
Art. 1.1.- Organització de la prova. L’entitat CLUB D’AUTOMOBILISME 
ESCUDERIA LLEIDA amb el Permís d’Organització de la Federació Catalana 
d’Automobilisme núm:.................................  
organitza la competició denominada AUTOCROSS DE LLEIDA - CAMPIONAT DE 
CATALUNYA, de categoria territorial i puntuable pel Campionat de Catalunya 
d’autocross i per l’Open Off-Road de Lleida, que és desenvoluparà el dia 5 de 
novembre de 2022 al Circuit de Lleida. 
 
Art. 1.2.- Comitè Organitzador: 
President     Sr. Miquel Rosell Escuderia Lleida
                    Sr. Francesc Abella C/ Quatre Pilans, 3
                    Sr. Xavier Selva 25001 – Lleida
                    Sra. Ma Àngels Mayoral Tel 606.340.009 – 659264128 
                    Sr. Joan Pelay www.escuderialleida.com 
                    Sra. Tere Martínez info@escuderialleida.com 
                    Sra. Laura Farran 
                    Sr. Guillem Marco  
                    Sra. Clara Lopez  
Secretària   Sra. Rosa Ballarin   
 
Art. 1.3.- Quadre d’oficials: 
Colꞏlegi Comissaris Esportius  
President – FCA Sr. Pere Borbón CD-xx-CAT 
 Sr. Ramon Pascual CD-xx-CAT 
 Sr. Francesc Abella CD-xx-CAT 
   
Delegat FCA Sr. Ramon Orpinell OC-xxx-CAT  
   
Director de Cursa Sr. Xavier Vizcarra DC-xx-CAT 
Director Adjunt i Seguretat Sr. Joan Pelay DC-xx-CAT 
Director Adjunt i Sortides Sr. Luis A Martinez DC-xx-CAT 
Adjunt a Direcció Sr. Antonio Palau JDA-xx-CAT 
  
Secretaria de Cursa i 
Relació amb Concursants 

Sra. Rosa Ballarin 
Sra. Alexandra Santamaria 
Sra. Clara López 
Sra. Ma José Sierra

CD-xx-CAT 
JDA-xx-CAT 
JDA-xx.CAT 
SC-xx-CAT 

   
Comissaris Tècnics   
Delegat Tècnic Sr. Xavier Selva OC-xx-CAT 
Cap Tècnic Sr. Ramon Vives OC-xx-CAT 
Tècnic Sr. David Martínez OC-xx-CAT 
Tècnic Sr. Laura Farran OC-xx-CAT 
  
Cronometratge Escuderia Mollerussa
Responsible Sr. Dani Mayan JOB-xx-CAT 
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Parc d’Assistència, Control de 
signatures i repostatge 

Sra. Alexandra Santamaria 
Sra. Clara López

JDA-xx-CAT 
JDA-xx-CAT 

 
 
 

  

Llocs Control / Cap 
 
Oficials control 

Sr. Joan Morales 
 

DC-xx-CAT 

(Mitjançant Complement)  
 
Jutges de fets 

 
Tots els oficials nomenats en aquest quadre es 
nomenen Jutges de Fets.

  
Cap Serveis Mèdics Dra. Daya Gueren JOM-2274-CAT 
Servei d’ambulàncies Ambulàncies
Servei d’extinció d’incendis Parc Bombers de Lleida 
 
 
Article 2.-  Puntuabilitat 
La prova AUTOCROSS DE LLEIDA – CAMPIONAT DE CATALUNYA, és puntuable 
per: 
Campionat de Catalunya de Turismes d’Autocross 
Campionat de Catalunya de Monoplaces d’Autocross 
Campionat de Catalunya d’Escuderies Concursants. 
Copa de Catalunya Div. I 
Copa de Catalunya Div. II 
Copa de Catalunya Div. II-A 
Copa de Catalunya Div. II-B 
Copa de Catalunya Div. III 
Copa de Catalunya Div. Car Cross 
Copa de Catalunya de Júnior Car Cross 
Open Off-Road de Lleida 
 
Article 3.- Descripció 
La prova AUTOCROSS DE LLEIDA – CAMPIONAT DE CATALUNYA, és celebrarà 
al Circuit de Lleida “VERSIÓ AUTOCROSS” d’una longitud de 1.245 metres i, una 
amplada mitja de 14 metres.  
Article 4.-  Vehicles admesos 
Seran admesos a participar, els vehicles definits a l’art. 3 del Reglament Esportiu del 
Campionat de Catalunya d’Autocros: 
Div. II-B  - Vehicles fins a 1.200 cc 
Div. II-A  - Vehicles fins a 1.600 cc 
Div. II - Vehicles fins a 2.000 cc 
Div. I - Vehicles de 2001 cc fins a 3.500 cc (inclosos sobrealimentats i T3C). 
Div. III -  Vehicles Monoplaces de 2 o 4 rodes motrius. 
Div. Car Cross - Vehicles Monoplaces (Car Cross) 
Div. Júnior Car Cross – Vehicles monoplaces (Car Cross Júnior) 
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Article 5.- solꞏlicitud d’inscripcions. Inscripcions 
Art. 5.1.- Tota persona que vulgui participar al AUTOCROSS DE LLEIDA – 
CAMPIONAT DE CATALUNYA, ha de trametre la solꞏlicitud d’inscripció, amb data 
límit indicada al Programa Horari, degudament complimentada a la Secretaria de la  
 
 
Prova (la sol.licitud d’Inscripció està a disposició dels interessats a la web: 
www.escuderialleida.com ) 
ESCUDERIA LLEIDA 
C/ Quatre Pilans, 3, 3r-2a  25001- Lleida 
Tel. 606340009 - 659264128 
www.escuderialleida.com 
info@escuderialleida.com  
 
Art. 5.2.- Covid-19. En el seu cas s’aplicaran els protocols i restriccions d’acord a les 
instruccions administratives i federatives que corresponguin segons la situació 
durant la setmana de la prova i en conseqüència es publicarà el corresponent 
complement. 
Art. 5.3.- Els participants podran accedir al Circuit a partir de las 07:45h. del 
dissabte. 
Art. 5.4.- Un cop al Circuit, els equips hauran de seguir les instruccions del 
personal/oficials amb l’objecte d’acreditar-se i conèixer la seva ubicació a la zona 
d’assistència. 
Art. 5.5.- L’accés a la zona de assistència es farà sota la supervisió del personal del 
circuit, les instruccions dels quals s’hauran de respectar en tot moment. 
 
Article 6.-  Drets d’inscripció. Assegurança. Jurisdicció. 
Art. 6.1.- Els drets d’inscripció, son els següents: 
Acceptant la publicitat de l’organitzador: 
Pagament mitjançant transferència ..............................100 €.- 
Pagament el dia de la cursa.........................................150 €.-  
No acceptant la publicitat............................................200 €.-  
Art. 6.2.- Número de Compte a nom d’Escuderia Lleida per fer transferència: 

Banc Sabadell  - ES35 - 0081 - 0302 - 5700 – 0111 - 9621  
Titularitat: Escuderia Lleida 

 
Art. 6.3.- La solꞏlicitud d’inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels 
drets d’inscripció. 
Art. 6.4.-  Es retornaran els drets d’inscripció: 
Inscripcions refusades 
Si la prova no es disputa 
Art. 6.5.- L’organitzador retornarà el 50 % dels drets d’inscripció als concursants que 
per raons de força major degudament verificades no puguin presentar-se i avisin 
abans de l’inici de les verificacions administratives. 
Art. 6.6.- La pòlissa d’assegurança contractada per l’organitzador cobreix les 
garanties exigides per la FCA per enguany. 
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Art. 6.8.- Jurisdicció. 
Art. 6.8.1.- Aquesta prova queda regulada i es regeix per les següents normes:  

- Per les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de 
Catalunya de la FCA. 

- Pel Reglament Esportiu i Tècnic del Campionat de Catalunya d’Autocròs. 
- Pel CEI, que s’aplicarà prioritariament en els aspectes generals i de 

procediment; i particularment en els casos de Reclamació i Apelꞏlació.  
- Pel present Reglament Particular. 

 
Art. 6.8.2.- Pel fet de procedir a la inscripció a aquesta competició, el concursant, 
pilot/participant i tots els membres de l’equip, es sotmeten sense excusa a la 
reglamentació aplicable i declaren el seu coneixement tant per ells mateixos com per 
tots els membres del seu equip. El concursant, pilot/participant i tots els membres de 
l’equip que formalitzen la inscripció en questa prova regulada pel present Reglament 
Particular, declaren participar en aquesta prova sota el seva pròpia responsabilitat, 
assumint tots els danys i perjudicis que puguin sofrir com a conseqüència de la 
participació en aquesta competició esportiva de risc. No faran responsables ni als 
Organitzadors, ni als Oficials, ni a la FCA de qualsevol accident, lesió, dany i/o 
perjudici ocorregut com a conseqüència de la participació en la prova, així com els 
exclouen de tota responsabilitat, així com renuncien a formular cap reclamació 
contra els mateixos. 
Art. 6.8.3.- L’Organitzador es reserva el dret de cancelꞏlar i/o anular aquesta 
competició, si fos necessari per circumstàncies de força major que afectin a la 
viabilitat de l’esdeveniment, a l’Organitzador o que fossin extraordinàries, havent-ho 
de notificar immediatament a la FCA i a tots els concursants inscrits. Essent suficient 
a efectes de notificació la publicació al tauler d’avisos previst en el present 
reglament. 
En aquest cas es procedirà a la devolució de la totalitat dels drets d’inscripció als 
concursants que els hagin satisfet, però l’Organitzador no contraurà cap obligació 
d’indemnització.  
Article 7.- Publicitat 
Els concursants que acceptin la publicitat proposada per l’organitzador, hauran de 
reservar obligatòriament a les dos portes davanteres els espais necessàries per 
colꞏlocar els números de competició i la seva publicitat. En cas que s’hagi de 
colꞏlocar publicitat addicional es comunicarà mitjançant complement. 
Article 8.- Desenvolupament de la prova 
Art. 8.1.- Abans de la sortida els vehicles participants s’agruparan en el parc de 
sortida, situat al Circuit de Lleida. 
Art. 8.2.- Els participants hauran d’estar en tot moment a disposició del Director de 
Cursa. 
Art. 8.3.- Briefing: El Director de Cursa, realitzarà una reunió informativa als 
concursants i pilots a l’hora indicada al Programa horari. Tots ells tenen l’obligació de 
ser-hi presents durant tota la reunió. En cas de no poder-se celebrar es lliurarà un 
document escrit amb els detalls de la competició. 
Art. 8.4.- Les penalitzacions seran les previstes als Reglaments aplicables. 
Art. 8.5.- Els entrenaments oficials constaran de 6 voltes al circuit, i es realitzaran 
a l’hora indicada en el Programa Horari.  
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En cada sèrie participaran com a màxim 12 vehicles. 
Art. 8.6.- Les Classificatòries: constaran de 6 voltes al circuit, i es realitzaran a 
l’hora indicada en el Programa Horari.  
En cada sèrie participaran com a màxim 15 vehicles. 
 
 
Art. 8.7.- Les finals B.  En cas de disputar-se constaran de 6 voltes al circuit, i es 
realitzaran a l’hora indicada en el Programa Horari. Per disputar-se una Final B, 
s’han hagut de classificar després de disputar-se les mànegues classificatòries un 
mínim de 20 participants.  
En cada Final participaran com a màxim 15 vehicles. 
Art. 8.8.- Les finals A.  Constaran de 8 voltes al circuit, i es realitzaran a l’hora 
indicada en el Programa Horari.  
En cada final participaran com a màxim 15 vehicles. 
Art. 8.9.- “Corba Joker” - Joker Lap.  
Per aquesta competició serà s’utilitzarà el pas alternatiu de la Joker Lap segons al 
Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya d’Autocross.  
Durant els entrenaments els pilots podran utilitzar la Joker Lap al seu criteri.  
En cada mànega classificatòria i en les finals una de les voltes s’ha de realitzar 
obligatòriament per la Joker Lap. Els pilots que no efectuïn aquest pas en les 
mànegues seran penalitzats amb 30 segons, i en les finals penalitzats amb la 
classificació en la darrera posició. Els pilots que efectuïn més de dos passos en 
mànegues o finals rebran una penalització a criteri dels Comissaris Esportius. 
Es nomenaran jutges de fets per controlar el pas dels vehicles per la corba joker. 
Article 9.- Verificacions abans de la sortida i durant la prova 
Art. 9.1.- Tots els concursants/equips participants, o una persona delegada, s’han de 
presentar amb el seu vehicle a les verificacions previstes en el Programa Horari. 
Art. 9.2.- Si ho demanen el Comissaris Esportius, les verificacions finals es 
realitzaran a la zona habilitada com a parc tancat de final de cursa. 
Article 10.- Classificacions - Trofeus 
Art. 10.1.- Classificacions. S’establiran les següents classificacions: 
Classificació general per les Divisions I, II, II-A, II-B, III, Car Cross i Júnior. 
Art. 10.2.- Trofeus. Es lliuraran els trofeus previstos al Reglament Esportiu del 
Campionat de Catalunya d’Autocròs. 
Art. 10.3.- El Lliurament de Trofeus tindrà lloc al Circuit de Lleida a l’hora indicada en 
el Programa Horari. 
Article 11.- Disposicions complementàries 
L’organitzador es compromet a la publicació de tota la informació sobre la prova a la 
web: www.escuderialleida.com (Reglament Particular, Complements, Inscrits, Plànol 
del Circuit, Accessos al Circuit, possibles modificacions i canvis, etc ...). 
A tots els efectes, el Tauler Oficial d’Anuncis de la competició serà virtual al canal de 
Telegram:  Diada Off-Road_LLEIDA. 
 
Lleida, 5 d’octubre de 2022 
El Comitè Organitzador 


