64é RAL·LI INTERNACIONAL DE COTXES D’ÈPOCA BARCELONA-SITGES
—REGLAMENT—
Art. 1 Organitzadors:
L’entitat Foment de Sitges, amb la col·laboració tècnica del Reial Automòbil Club de
Catalunya (RACC) i l’Antic Car Club de Catalunya (ACCC) així com dels Ajuntaments de
Barcelona i Sitges, organitzen una Concentració Turística anomenada 64 é Ral·li Internacional
de Cotxes d’Època Barcelona - Sitges. A celebrar els dies 19, 20 i 21 de març de 2022.
Art. 2 Jurisdicció:
Aquest Ral·li - Excursió s’organitza d’acord amb les normes que a continuació s’estableixen,
a les quals tots els participants s’hi sotmeten pel fet d’inscriure-s’hi.
Art. 3 Concursants:
Podran sol·licitar la inscripció els concursants amb automòbils que estiguin en bon estat de
conservació i que es trobin compresos en els següents apartats 3.1 i 3.2:
3.1 Època: Automòbils la data de construcció dels quals sigui anterior al 31 de desembre
de 1920, que seran agrupats segons l’article 4 (Grup I, II i III).
3.2 Vintage: Automòbils construïts entre l’1 de Gener de 1921 i el 31 de desembre de
1928, article 4 (Grup IV i Grup V).
3.3 Reserva: L’Organització es reserva el dret per al bé o servei al Ral·li d’acceptar determinats vehicles encara que no es trobin inclosos dins els condicionants d’aquest
Article, si bé cap dels possibles vehicles concursaria ni tindria opció a cap premi.
3.4 Admissió: Tots els participants hauran de tramitar la seva sol·licitud
d’inscripció acompanyada de quatre fotografies del vehicle (frontal, lateral
dreta, lateral esquerra i part posterior) de mida estàndard i actualitzades així com
documentació i bibliografia sobre el vehicle si en disposen (no obligatori).
Les inscripcions no es consideraran fermes fins que rebin la conformitat de
l'Organització.
3.5 Vestuari: És norma obligatòria del Ral·li que els ocupants de cada vehicle vagin guarnits amb vestits de l’època del vehicle concursant el diumenge, dia 20 de març.
3.6 Tipus de vestuari: Queden terminantment prohibides les indumentàries impròpies o
carnavalesques, o aquelles que ridiculitzin entitats o estaments. Els vehicles i els
ocupants infractors quedaran automàticament exclosos de la prova.
3.7 Vehicles Comercials: que no siguin turismes podran participar sense concursar,
prèvia autorització per part de l’Organització.
3.8 Participació: Per la capacitat dels Parcs Tancats, el nombre de vehicles participants
quedarà limitat a vuitanta, amb excepcions pròpies de les circumstàncies del Ral·li.
Art. 4 Grups:
Els vehicles concursants s’agruparan en funció de la seva data de construcció i no la del seu
disseny ni la de la comercialització del model, en els següents grups:

Grup I: Automòbils construïts fins el 31.12 de 1908

Grup II: Automòbils construïts del 1.1.1909 al 21.12.1914

Grup III: Automòbils construïts del 1.1.1915 al 31.12.1920

Grup IV: Automòbils construïts del 1.1.1921 al 31.12.1924

Grup V: Automòbils construïts del 1.1.1925 al 31.12.1928
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Art. 5 Desenvolupament del Concurs:
5.1 Dissabte 19 de març: Tot Concursant estarà obligat a participar en tots els
diferents actes que tindran lloc durant aquest dia i romandre en el Parc
tancat a disposició dels comissaris.
De 10:00 a 11.00 hores, arribada dels participants al Centre Comercial La Illa
Diagonal de Barcelona i aparcament dels vehicles a la vorera del davant del Centre
Comercial.
A les 14:00 hores (aprox.), dinar amb els participants (en el mateix Centre
Comercial).
Exposició dels cotxes fins les 17.30 hores aprox.
La no presentació significa l’exclusió.
5.2 Diumenge 20 de març:
A partir de les 8.30 hores i fins les 9:30 hores, arribada de tots els vehicles i els
seus ocupants a la Plaça Sant Jaume, i seguint les instruccions d’un Comissari
aparcaran en el lloc i en l’ordre que se’ls indicarà. (És imprescindible que els vehicles
concursants quedin degudament aparcats abans de les 9:45 hores per tal que els
diferents Jurats puguin complir amb les seves obligacions. De presentar-se més tard
d’aquesta hora límit, els vehicles i els seus ocupants quedaran exclosos de les
qualificacions i premis que els podrien correspondre).
De 9:00 a 10:15 hores, al pati de l’Ajuntament serà servida la típica «Xocolatada»
oferta per Xocolates Jolonch en col·laboració amb l’Excm. Ajuntament de Barcelona.
(Per a poder accedir-hi serà imprescindible l’entrega de la invitació corresponent).
A les 10:15 hores els conductors i llurs passatgers es col·locaran en els seus
corresponents vehicles i, a l’avís per megafonia posaran els motors en marxa i
seguiran les instruccions donades pel Director de la prova.
A les 10:30 hores es posarà en marxa la Caravana, amb els vehicles més antics en
primer lloc, sortida de la Plaça Sant Jaume pel Carrer Ferran, Rambles, Plaça
Catalunya, Ronda Universitat, Carrer Sepúlveda, Avda. Paral·lel, Plaça d’Espanya,
Gran Via, Passatge Marçal (L’H), Rambla de Badal, Carrer Santa Eulàlia, Carrer
d’Enric Prat de la Riba, Carrer Barcelona, Carretera de l’Hospitalet, Avda. de la Fama,
Carrer Tirso de Molina, Avda. del Baix Llobregat, C-245 direcció Sant Boi, Sant Boi,
Viladecans, Gavà, Castelldefels fins Castelldefels Platja i per la C-246 per les Botigues
de Sitges fins les Costes de Garraf, i arribada al Port d’Aigualdolç de Sitges
aproximadament a les 12:30 hores. Reagrupament.
5.3 Desfilada entrada Sitges: A les 13:00 hores, sortida d’Aigualdolç cap a Sitges, amb
arribada final al parc tancat de La Fragata i dinar oficial a l’Hotel Melià sitges.
5.4 Concurs d’elegància: Per a tal fi, els passatgers aniran desfilant a peu i agrupats
per vehicle, davant del Jurat qualificador.
5.5 Trofeus: En acabar el dinar es procedirà al lliurament dels trofeus d’acord amb els
veredictes dels diferents Jurats, els quals seran inapel·lables.
5.6 Fi del Ral·li: Cap a les 17:30 hores es donarà el Ral·li per acabat.
5.7 Dilluns 21 de març:
Ruta turística per les carreteres del Garraf - Penedès. La ruta es confirmarà més
endavant. Aquesta ruta turística només es celebrarà si s’arriben a un mínim de
participants, per això en el full d’inscripció es demana l’ interès del participant. No
està inclosa en el preu d’inscripció. S’informarà en properes comunicacions tant del
preu com del recorregut final.
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Art. 6 Circulació:
Respectar el Codi de Circulació: Els concursants s’obliguen a respectar i complir les
normes del Codi de Circulació i obeir les indicacions que rebin de les diferents
Policies Municipals i de les Forces dels Mossos d’Esquadra.
6.1 Cotxe pilot: Queda rigorosament prohibit sobrepassar en qualsevol moment
de la prova al cotxe pilot, l’ incompliment significaria l’expulsió.
6.2 Trajecte: Ja que durant l’itinerari creuem diverses zones urbanes densament
poblades, és d’agrair que tinguin prudència i no vulguin fer adelantaments
entre concursants, ja que són innecessaris i perillosos.
6.3 Costes del Garraf direcció Castelldefels - Sitges: Degut a la dificultat del tram
i a l’exigència que el tancament direcció Castelldefels - Sitges sigui de la
mínima duració possible, la Caravana haurà d’arribar a les Costes el més
compacta possible, per això el cotxe Pilot l’anirà neutralitzant. A l’inici de les
Costes el cotxe Pilot accelerarà a fi que cada participant pugui, en el possible,
pujar d’acord amb les necessitats del seu vehicle.
6.4 Costes del Garraf direcció Sitges - Castelldefels: Hauran de tenir present que,
encara que els Mossos d’Esquadra faran parar tots els vehicles en aquest
sentit, sempre pot haver-hi algú que no hagi pogut atendre les indicacions
donades pels Mossos d’Esquadra, o una ambulància, etc. que per diferents
motius no facin la corresponent detenció.
6.5 Documentació: Cada vehicle ha d’estar en possessió de la documentació,
l’assegurança de Responsabilitat Civil i els permisos pertinents per a poder
circular per carreteres espanyoles OBLIGATORI. Podran ser demanats per
qualsevol membre del Jurat en qualsevol moment.
Art.7 Remolcaments i Avaries:
Queda rigorosament prohibida l’entrada de qualsevol remolcament en els diferents Parcs
Tancats, així com anar acompanyant la Caravana.
7.1 No està permès estar dins la Caravana arrossegat per qualsevol tipus de remolcament.
7.2 En cas de quedar qualsevol vehicle concursant parat per avaria durant el trajecte i en
cas de ser reparat, haurà de procurar reincorporar-se a la Caravana pels seus propis
mitjans.
Art. 8 Inscripcions:
Només seran acceptades les sol·licituds d’inscripció que es rebin amb l’imprès oficial degudament emplenat i econòmicament complementades. Aquestes sol·licituds hauran de ser
presentades en qualsevol de les següents oficines:
Foment de Sitges
c/ Nou, 14 entresol.
08870 Sitges
Tel / Fax 938 949 357
E-mail: foment@fomentdesitges.cat / rally@rallybarcelonasitges.com
Antic Car Club de Catalunya (ACCC)
Via Augusta, 182 - planta A
08021 Barcelona
Tel: 932 095 523 Fax: 934 140 987
Els dimarts i els dijous de 17.00 a 21.00 hores.
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8.1 Tancament d’inscripcions.
Les inscripcions es tancaran el dia 28 de Febrer de 2022 a les 21:00h.
8.2 Fotografies del vehicle: Per tots els vehicles (Veure Article 3.4). Aquesta disposició
també es regirà per a qualsevol vehicle encara que hagi participat en Ral·lis anteriors.
8.3 Drets d’inscripció: Els drets d’inscripció per vehicle queden fixats de la següent
forma:

Inscripcions.

GRUP I .

GRUP II .

GRUP III .

GRUP IV .

GRUP V.

Categories i

Automòbils

Automòbils

Automòbils

Automòbils

Automòbils

preus per

fins l’any

de 1909 al

de 1915 al

de 1921 al

de 1925 al

cotxes

1908

1914

1920

1924

1928

145 €

165 €

200 €

225 €

300 €

175 €

200 €

240 €

270 €

360 €

175 €*

200 €*

240 €*

270 €*

360 €*

Inscripció
Anticipada
del 15
novembre a 15
desembre
Inscripció
Ordinària
del 16
desembre a 31
gener
Inscripció
Tardana
01 febrer a 28
febrer

* La inscripció és la mateixa però el vehicle no apareixerà al catàleg oficial del Programa de mà del Ral·li
El dret d’inscripció inclou:
- Prendre part en el 64è Ral·li Internacional de Cotxes d’Època Barcelona – Sitges
- Dinar per dues persones el Dissabte 19 de març.
- Esmorzar per tots els ocupants del vehicle el Diumenge 20 de març a l'Ajuntament
de Barcelona.
- Aperitiu per tots els ocupants del vehicle al Port Aiguadolç de Sitges el Diumenge 20
de març.
- Dinar oficial per dues persones el Diumenge 20 de març.
- Aparcament a l’Illa Diagonal la nit de Dissabte 19 de març.
- Aparcament de grues particulars al Pàrking del Càmping Garrofer de Sitges els dies
18, 19, 20 i 21 de març.
- Aparcament a Sitges del vehicle històric divendres 18 i Diumenge 20 de març.
- Servei de transport amb autocar Sitges - Barcelona - Sitges per tots els participants
que s’allotgen a Sitges el dia 19 de març.
- Servei de transport amb autocar Sitges - Barcelona per tots els participants que
s’allotgen a Sitges el dia 20 de març.
- Servei de Grua d’emergència durant el trajecte Barcelona - Sitges.
En cas de no poder assistir a algun acte, s’ha d’avisar abans del dia 28 de
febrer. En qualsevol anul·lació, ja sigui de dinar o d’inscripció, feta amb
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posterioritat a aquesta data no es farà la devolució dels diners, ni dels tiquets
anul·lats, ni de la inscripció anul·lada.

8.4 Tiquets: Cada vehicle inscrit i acceptat rebrà dos tiquets per a tots els actes oficials del
Ral·li al recollir la seva documentació.
8.4.1 Tiquets addicionals: Els concursants, dins el límit de places disponibles, podran
sol·licitar en el mateix full d’inscripció els tiquets que necessitin per a la resta de
passatgers del seu vehicle pel dinar de dissabte 19 de març a l’Illa Diagonal al preu
de 50€ cadascun i 25€ el menú infantil i pels actes oficials del diumenge 20 de
març, al preu de 60€ cadascun i 25€ el menú infantil.
8.4.2 Acceptació: Tota sol·licitud no es considerarà en ferm fins a rebre el total abonament de la mateixa, i serà vàlida un cop sigui acceptada pel Comitè Organitzador.
8.4.3 Accessos: Únicament es permetrà l’entrada a tots els actes oficials mitjançant la
presentació del corresponent tiquet.
8.4.4 Exclusió: L’Organització es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud
d’admissió sense especificar els motius. Així mateix queda facultada per a prohibir
la sortida de qualsevol vehicle els ocupants del qual no compleixin el disposat en
l’article 3, principalment en els seus apartats 3.5, 3.6 i Art. 9.
Art. 9 Publicitat:
Queda rigorosament prohibida qualsevol publicitat en els vehicles i/o indumentària dels
participants, excepte l’entregada per l’Organització que haurà de ser col·locada segons
indicacions i que és d’obligat compliment.
Art. 10 Parc Tancat de Verificació:
El dissabte dia 19 de març a partir de les 10.00 hores, els conductors hauran de presentar-se
obligatòriament amb els seus vehicles a l’oficina volant del RACC i del Foment de Sitges, al
Centre Comercial La Illa Diagonal de Barcelona, i on se’ls entregaran les acreditacions
personals corresponents i els números laterals i plaques pel vehicle.
10.1 Els participants amb els seus vehicles quedaran a disposició de l’Organització per a
participar en els actes programats i comunicats en el present Reglament.
10.2 Retirada del vehicle: Tots els vehicles exposats en el Parc Tancat en el lloc anteriorment indicat, hauran de ser retirats seguint les instruccions de l’Organització.
10.3 Exclusió de qualificació: Els vehicles que no es presentin a la verificació en el Parc
Tancat quedaran automàticament exclosos de la qualificació.
Art. 11 Classificacions:
S’establiran les següents classificacions:
11.1 Vestuari: Una classificació pel conjunt dels ocupants de cada vehicle guarnits amb
més propietat en relació a l’època del seu vehicle, segons l’article 3, apartat 3.5
11.2 Concurs: Per poder-se classificar i optar als premis, és condició indispensable que
l’entrada a Sitges, es faci amb el vehicle en marxa i pels seus mitjans propis.
Art. 12 Trofeus:
Es concediran els següents trofeus:
12.1 Vestuari: Trofeu als cinc primers classificats, amb la possibilitat d’incrementar-se el
nombre de premiats d’acord amb els trofeus que l’Organització disposi.
12.2 Altres trofeus o ampliació dels mateixos: Podrien tenir lloc depenent de la
quantitat dels mateixos que estiguin en mans de l’Organització i del criteri dels Jurats
classificadors.
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12.3 Jurat: El Jurat per a la classificació 12.1 serà designat pel Foment de Sitges.
12.4 Veredicte: El veredicte emès per cada Jurat serà inapel·lable i fet públic al finalitzar
el dinar oficial.
Art. 13 Assegurances:
Els concursants hauran de tenir cobert com a mínim l’assegurança obligatòria disposada per
la Llei vigent.
13.1 Responsabilitat: El concursant en nom propi i en el dels seus ocupants, i en cas
d’accident exclourà de tota responsabilitat als Organitzadors de la Caravana i renuncia
a formular cap reclamació en contra dels mateixos.
Art. 14 Números dels Concursants:
Els números que hauran de dur obligatòriament els vehicles participants al davant són
només per a facilitar la identificació pels diferents Jurats establerts en els Parcs Tancats i en
els diferents punts de la ruta, en cap cas són a efectes de competició en què intervingui cap
prova, ja que, aquesta Caravana/Ral·li, és únicament una excursió.
L'Organització es reserva el dret de modificar, si cal, qualsevol article d'aquest
reglament.
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