Avanç del reglament

AVANÇ RAL·LI DE LA LLANA 2008
DEFINICIÓ:
El Motor Club Sabadell, organitza el IV RAL·LI DE LA LLANA - Clàssic 2008, que tindrà lloc els dies
9 i 10 de febrer de 2008.

DESCRIPCIÓ:

EL IV RAL·LI DE LA LLANA – Clàssic 2008, constarà de:
Distància aproximada del recorregut : 490 Km.
Número d’etapes: 2 (4 seccions)
Número total de trams de regularitat : 17
Situació dels trams: Trams MÍTICS del Vallès i rodalies.
Distància aproximada total dels Trams : 210 Km.

VEHICLES ADMESOS:
Seran admesos a participar NOMÉS els vehicles definits en el reglament de la FIVA dins el Campionat
de Catalunya de proves de regularitat d’asfalt, agrupats en les divisions habituals.
INSCRIPCIONS:
A partir de les 18 h. del 17 de desembre de 2007 i fins les 20 h. del 4 de febrer de 2008.
Preu inclosa assegurança, berenar-sopar dissabte, dinar diumenge per 2 i taxa trasponder:
Acceptant la publicitat de l’organització:
275,00 €
Socis del Motor Club Sabadell:
255,00 €
375,00 €
Acceptant la publicitat però fora de termini:
La fiança del trasponder es fixa en 50 € que es poden pagar en el moment de fer la inscripció o en
efectiu a les verificacions administratives i que es retornaran en la seva totalitat al finalitzar la prova.
A la nostra web trobareu el formulari d’inscripció, els detalls, i el preu dels àpats suplementaris de les
parelles o amics, així com preus d’hotel especials per la prova.

www.motorclubsabadell.com
HORARIS PREVISTOS:
Verificacions opcionals:
Verificacions adm. i tècniques :
Sortides del primer concursant :
Mitges parts previstes
Arribades previstes del primer:

Divendres 8/02/08 de 19 a 21 hores (Lloc a determ).
Dissabte 9/02/08 de 10 a 12:15 hores.
13:00 del dissabte – 9:00 del diumenge.
90 minuts dissabte – 15 minuts diumenge.
23:20 del dissabte – 13:20 del diumenge.

TROFEUS:
Els trofeus que es lliuraran seran els següents:
5 primers de la classificació general scratch
1 er classificat equip motorista
3 primers classificats da cada grup o divisió.
3 primers equips de Sabadell classificats.

LOCALITZACIÓ:
Les verificacions, el parc tancat, la sortida i arribada del dissabte, el parc tancat vigilat de la nit i la
sortida del diumenge seran al Passeig de la Plaça Major de Sabadell. L’arribada del diumenge i el
dinar, al restaurant Castell Arnau.

US ESPEREM...
NO HI FALTEU !!

