
  

 
 

Avanç del reglament 



 
 

AVANÇ - CLÀSSIC DE LA LLANA -  2013 
 

DEFINICIÓ: 
El Motor Club Sabadell, organitza el IX CLÀSSIC de la LLANA, prova de regularitat FEVA, que tindrà 
lloc el dia 23 de novembre del 2013, coincidint amb Fira “Motor Competición Sabadell”. 
 

DESCRIPCIÓ: 
EL IX CLÀSSIC de la LLANA, constarà de:  

Classes B, C i D  Classes E a M 

Distància aproximada del recorregut:  87 Km.   194 Km. 
Número d’etapes:   1   1 
Número total de trams de regularitat:  2   6 
Distància aproximada total trams:  35 Km.   98 Km. 
Tram més curt:       15 Km. aprox.   6 Km. aprox. 
Tram més llarg:    20 Km. aprox.  25 Km. aprox.  
Situació dels trams:   Trams del Vallès i rodalies. 

  

VEHICLES ADMESOS: 
Seran admesos a participar els vehicles definits en els Reglaments de la FCEVH i la FEVA, i les 
prescripcions comunes de la FIVA, agrupats en les classes B, C, D, E, F, G i H, des de l’ 1-1-1905 
fins el 23/11/1983, la classe I, des del 24/11/83 fins el 23/11/1988, i la classe M (motos) fins el 
23/11/1988. Vehicles de sèrie, o modificats però matriculats històrics, que han de romandre en 
perfecte estat de funcionament, conservació i aspecte visual. No s’admeten cotxes d’estètica “Ral·li”, 
amb molts adhesius ni amb més de dos fars suplementaris (fora de la pròpia carrosseria). En cas de 
dubte, consulteu-nos-ho. 
 

INSCRIPCIONS: 
Des de les 18 h. del 2-9-2013 i fins les 20 h. del 19-11-2013. Preus inclosa assegurança, dinar a mig 
camí en restaurant, entrades per la Fira i lloguer transponedor (no la fiança):     
  
       Cotxes: Classes B, C i D    70,00 €     +  50 € (fiança) 
  Passatgers     20,00 €      Apart de conductor i acompanyant 
         Classes E, F, G i H i I  125,00 €     +  50 € (fiança) 
 Motos:  Classe  M      85,00 €   +  50 € (fiança) - equip de 2 motos 
         70,00 €   +  50 € (fiança) - equip d’1 moto 
 Inscripcions fora de termini:   250,00 €     +  50 € (fiança) 
       

HORARIS PREVISTOS: 
'  

Publicació itinerari:   Dilluns dia 18/11/13 a les 20:00 hores 
Verificacions adm. i tècniques : Dissabte 23/11/13 de 9:00 a 11:00 hores 
Sortides del primer concursant: Dissabte 11:45 a 12:00, a “Fira Sabadell” 
Mitja part prevista:   Classe B, C i D:  1h 45’ minuts. 
    Classe E a M:          45’ minuts. 
Arribada prevista del primer:  Classe B, C i D: 17:00 aprox. a “Fira Sabadell” 
    Classe E a M:    17:45 aprox. a “Fira Sabadell” 
Repartiment de premis:  19:00 a 20:00 aprox. (sala polivalent Fira). 

  

TROFEUS: Els trofeus que es lliuraran seran els següents: 
  

3 primers equips classificats de cotxes – classes B, C i D 
3 primers equips classificats de cotxes – classes E, F, G, H 
1 primer equip classificat de cotxes – classe I 
1 primer equip classificat de motos – classe M 
1 primer equip classificats de cada una de les nou classes, B a M 
 

LOCALITZACIÓ: 
Les verificacions, parc tancat, sortida i arribada, seran al davant de “Fira Sabadell”.  
  

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


