
  

 
 

Avanç del reglament 



 
 
 

AVANÇ - RAL·LI DE LA LLANA TROFEU AUTOSI - 2012 
 

DEFINICIÓ: 
El Motor Club Sabadell, organitza el VIII RAL·LI de la LLANA Trofeu AUTOSI, dels Campionats 
Clàssic Regularitat ® i Motorally Clàssic ®, que tindrà lloc el dia 25 de febrer del 2012.  
 

DESCRIPCIÓ: 
EL VIII RAL·LI DE LA LLANA TROFEU AUTOSI, constarà de: 
 

Distància aproximada del recorregut:  375 Km.  
Número d’etapes:   1 
Número total de trams de regularitat:  12 
Distància aproximada total trams:  175 Km. 
Tram més curt:       6 Km. aprox.  
Tram més llarg:    25 Km. aprox.  
Situació dels trams:   Trams del Vallès i rodalies. 

  

VEHICLES ADMESOS: 
Seran admesos a participar els vehicles definits en el Reglament de la FCEVH dels campionats  
Clàssic Regularitat ® i Motorally Clàssic ®, agrupats en les classes actuals E, F, G i H, des de l’ 1-1-
1950 fins el 31/12/1983, i la classe M (motos) fins el 25/02/87. 
 

INSCRIPCIONS: 
A partir de les 18 h. del 16 de gener de 2012 i fins les 20 h. del dimarts 21 de febrer de 2012. 
Preus inclosa assegurança, tots els àpats i taxa lloguer transponedor (no la fiança):     
  
       Cotxes:   
  

 Acceptant la publicitat de l’organització:   195,00 €     +  50 € (fiança) 
 Socis del Motor Club Sabadell:   175,00 €     +  50 € (fiança) 
 Inscripcions fora de termini:    265,00 €     +  50 € (fiança) 
  

 Motos: (Equips d’una moto o dues)   120,00 €    +  50 € (fiança) - equip de 2 motos 
          90,00 €    +  50 € (fiança) - equip d’1 moto 
 Inscripcions fora de termini:    170,00 €     +  50 € (fiança) 
       
Els preus dels àpats suplementaris d’amics, familiars i acompanyants es donaran d’aquí uns dies. 
Properament a la nostra web hi trobareu tota la informació: www.motorclubsabadell.com 
 

HORARIS PREVISTOS: 
'  

Publicació itinerari:   Dilluns dia 20/02/12 a les 20:00 hores 
Verificacions opcionals:  Divendres 24/02/12 de 19 a 21 hores 

(es lliurarà tota la documentació) 
Verificacions adm. i tècniques : Dissabte 25/02/12 de 9:00 a 11:00 hores 
Sortides del primer concursant: 12:30 
Mitja part prevista:   45’ minuts. 
Arribada prevista del primer:  22:00 a 22:15 aprox. 
Inici sopar i repartiment de premis: 23:30 a 24:00 aprox. 

  

TROFEUS: Els trofeus que es lliuraran seran els següents: 
  

1 primer equip classificat de la general (de tots els participants) - Trofeu AUTOSI  
3 primers equips classificats del Màster Regularitat 
3 primers equips classificats del Clàssic Regularitat 
3 primers equips classificats del Motorally Clàssic (equips o individuals) 
3 primers equips de cotxes classificats de cada classe del Clàssic Regularitat. 
3 primers equips classificats de cotxes o motos, íntegres de Sabadell. 
   Trofeus propis de la Llana (Alfa Romeo, RP Sercice, Sony i Memorials). 

 

LOCALITZACIÓ: 
Les verificacions, parc tancat, sortida, mitja part, i arribada, seran al Parc Catalunya de Sabadell.  
 

  VINGA !!!  ...  NO HI FALTEU  !!!!!!!! 


