
Com sabràs, el proper dissabte 30 de gener celebrarem a Calafat la primera de 

les dues cites ajornades de les Porsche Classic Series 2020.

Aquesta prova serà la primera que organitzarem sota el paraigua de la Federació 

Catalana d’Automobilisme (FCA), amb diferents novetats que t'expliquem a 

continuació.

Si estàs interessat/da a participar, et convidem a continuar llegint:

1) Autoritzacions de desplaçament

En tractar-se d'una prova inscrita en el calendari estatal, els/les participants i 

acompanyants (màxim 2 acompanyants per participant) estareu autoritzats a 

desplaçar-vos al circuit, ja que es tracta d'una de les excepcions contemplades 

en les restriccions de mobilitat vigents.

És obligatori emplenar el formulari a continuació, que inclou les dades de cada 

persona que acudirà al circuit. Fes click aquí per accedir al formulari. En els dies 

previs a l'esdeveniment et farem arribar un certificat de desplaçament expedit per

la Federació Catalana d’Automobilisme.

També pots sol·licitar, de manera complementària, el Certificat autoresponsable de 

desplaçament de la Generalitat de Catalunya.

https://forms.gle/fTExx4QSXTWMinus8
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/


2) Noves llicències autoritzades

Des d'ara pots competir a les Porsche Classic Series amb una llicència federativa 

anual de 135€. Aquesta llicència PR (Pilot Restringida) et servirà per a totes les 

proves de l'any del certamen, a més de poder participar en rallyes de Regularitat i 

Regularitat Super Sport, i significarà un important estalvi econòmic respecte a les 

assegurances per dia.

Segueixen admeses també: 

• Qualsevol llicència superior (catalana, estatal, internacional). 
• Les llicències-assegurança de dia, com fins ara. 

La sol·licitud de la llicència PR es pot fer telemàticament entrant al web de la FCA, 
creant un perfil i adjuntant la documentació necessària (document de sol·licitud de 
llicència, examen mèdic d'aptitud model FCA, còpia del DNI i còpia del permís de 
conduir). La FCA respondrà a la sol·licitud.

3) Horari excepcional, de 9 a 14 hores

En aquesta ocasió les Porsche Classic Series i Porsche Gentlemen disputaran 
aquesta prova en un horari compacte de 9 a 14 hores. Hi haurà servei de bar 
durant tot l'esdeveniment, en els horaris permesos. Descarrega l'horari aquí.

https://rallyclassics.club/wp-content/uploads/Horario-Calafat-_coches_v1.pdf
https://www.fca.cat/ca/llicencies


4) Briefing online i protocol COVID-19

El briefing serà únicament online i ja està publicat. El pots veure fent clic en la 
imatge a continuació. 

El protocol per a prevenir el contagi de la COVID-19 serà el dels esdeveniments 

anteriors. Descarrega aquí.

Recorda que l'esdeveniment es realitzarà a porta tancada i cada participant pot 

acudir amb un màxim de 2 acompanyants.

Cada participant i acompanyants hauran de portar imprès i emplenat el document 

de Declaració responsable de salut (descarregar aquí). Aquest document s'haurà

d'entregar en la vostra arribada al circuit per a poder accedir al recinte.

https://rallyclassics.club/wp-content/uploads/Declaracion-responsable_ES-calafat.pdf
https://rallyclassics.club/wp-content/uploads/Protocolo-de-las-Porsche-Classic-Series-Calafat-2021.pdf
https://youtu.be/7tRKUJOMkko


5) Sol·licitud de dorsal

Si necessites la reimpressió del dorsal amb el qual ja has participat a les Porsche 

Classic Series 2020, hauràs de sol·licitar-lo com a màxim el dilluns 25 contactant 

amb secretaria@rallyclassics.org. Aquesta reimpressió té un cost de 15€.

Després de la prova de Calafat, ens veurem de nou el 13 de febrer a Parcmotor 

Castellolí per a la Gran Final al costat de les MotoClassic Series. Obrirem 

inscripcions en els propers dies.

Restem a la teva disposició per a qualsevol dubte o consulta en l'e-mail 

rallyclassics@rallyclassics.org. 
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