
 
 
 
 

Motor Club Sabadell – Major, 125 – 08208 Sabadell – CIF G63308738 – Tel 657 870 800 – 681 632 624 – Mail: mcs@motorclubsabadell.com 

Signatura • En cas d’inscripció pagada per empresa o pilot professional cal afegir el 21% IVA (Art. 20. 13è Llei d’Iva) 
• La fiança del ‘transponedor’ (Regularitat) es pagarà en efectiu al recollir-lo, import que serà retornat 

integrament al retornar-lo. La pèrdua o deteriorament suposarà el pagament de 100 €, segons l’article 
6.1.5 del Reglament 

XXVVIIIIII    RRaall··llii  ddee  llaa  LLllaannaa  TTrrooffeeuu  AAuuttoossii            * A omplir per l’organitzador  
                                  3311  mmaarrçç  ii  11  dd’’aabbrriill  ddeell  22001177  
  
          CCooppaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddee  RRaall··lliiss  ddee  ggrruupp  HH  ii  CC  
          CCooppaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddee  RReegguullaarriittaatt  SSúúppeerr  EEssppoorrtt  
          CCooppaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddee  RReegguullaarriittaatt  EEssppoorrtt  
          TTrrooffeeuu  AAUUTTOOSSII  
          AAllttrreess  TTrrooffeeuuss  SSoocciiaallss    
  
SSooll··lliicciittuudd  dd’’iinnssccrriippcciióó  
 

Pilot  Copilot 
Nom:   Nom:  
Cognoms:   Cognoms:  
Adreça:   Adreça:  
CP:   Població:    CP:   Població:  
DNI:  Llicència:    DNI:     Llicència:  
Data naixement:  Grup sanguini:      Data naixement:  Grup sanguini:     
Tel.:   Mòbil:   Tel.:    Mòbil:   
E-mail:   E-mail:  
   

Competidor (Club o Escuderia)  Vehicle 
Nom:    Marca i model:  
Número llicència competidor:  EC - _____ - ____   Matrícula:  Cilindrada:  
E-mail:   Any:  

Assistència (ompliu, i encercleu)  Espònsor (ompliu, si voleu que surti a la llista d’inscrits) 
Nom:    
Carpa:  Si No Camió: llarg: ______ x ample ______   
   

Trofeus i Copes (encercleu el vostre grup o classe) 
Velocitat FCA: H1 H2 H3 C4 C5 C6 X-F Velocit. exhibició: Màster 

Regularitat FCA: RSS1 RSS2 RSS3 RS4 RS5 RS6 FEVA E F G H I 
Rally Legend Cup 2017: Si No  

   
Drets d’inscripció (encercleu el vostre preu) 

 Accepto publicitat No accepto publicitat Socis Motor Club Sabadell 
Velocitat / Màsters: 435 € 650 € 425 € 

Regularitat Súper Sport (RSS): 275 € 450 € 265 € 
Regularitat Sport (RS): 260 € 435 € 250 € 

Regularitat FEVA: 260 € 435 € 250 € 
 

 

El competidor inscrit, declara conèixer el Reglament del “XVIII Ral·li de la Llana - Trofeu Autosi”, els de la FCA, i el del “Trofeu 
Rally Legend Cup 2017”, als quals es sotmet i accepta sense cap reserva, tant per si mateix com pels seus conductors (pilot i 
copilot), i sol·licita inscriure-s’hi.  
Igualment, reconeix i fa constar que té tota la documentació del vehicle en regla, així com l’assegurança obligatòria i el permís 
de conduir, i que ha rebut tota la documentació lliurada per l’organització.  
El competidor també declara sota la seva responsabilitat que el vehicle està inscrit i es classificarà tal i com s’indica en els 
apartats ‘Classificacions - Trofeus’, i segons l’article 10 del Reglament particular d’aquesta prova, o altres reglaments. 
La sol·licitud no serà acceptada si no va acompanyada dels drets corresponents. L’ingrés s’ha de fer a nom de Motor Club 
Sabadell al compte corrent del Banc Sabadell: IBAN ES44 0081 0900 8600 0256 4963, posant com a referència el nom del 
conductor, abans del dia X d’abril a les 20:00 hores. Posteriorment, cal enviar el comprovant per correu electrònic a 
l’adreça: mcs@motorclubsabadell.com. També ens podeu adjuntar un parell de fotografíes del cotxe, per publicar-les. El 
Motor Club us retornarà un e-mail amb la confirmació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________, a ___ de _________________ de 2016. 

* Documentació lliurada  * Nº Ordre * Nº Dorsal 

* Road-Book:   
* Itinerari :   
* Reglament:   
* Complements:   


