
DDOOSSSSIIEERR DDEE LLAA PPRROOVVAA
VVEEHHIICCLLEESS HHIISSTTÒÒRRIICCSS

BB,,CC,,DD

pp

DDOOSSSSIIEERR DDEE LLAA PPRROOVVAA
VVEEHHIICCLLEESS HHIISSTTÒÒRRIICCSS

BB,,CC,,DD

pp

DDOOSSSSIIEERR DDEE LLAA PPRROOVVAA
VVEEHHIICCLLEESS HHIISSTTÒÒRRIICCSS

BB,,CC,,DD

pp



AVANÇ INFORMATIU

IX RAL·LI CLÀSSIC DE LA LLANA
El Motor Club Sabadell, MCS, entitat registrada a la FCEVH i a la FEVA, juntament amb la Fira
“Motor Competición Sabadell” organitza el dia 23 de novembre de 2013 el IX Ral·li Clàssic de La
Llana per a vehicles des de 1905 fins a 1988.

Aquest any s’ha decidit integrar en una sola prova la Concentració Turística Sabadell – La Salut per
vehicles històrics (fins al 1945) i el Clàssic de la Llana per a vehicles clàssics que mantenen les
seves característiques originals (ja sigui per conservació o restauració), deixant de banda als
“preparats” i amb estètica de “ral·lis” que ja tenen la seva prova específica, el Ral·li de La Llana
que es celebra a principis d’any.

Característiques de la Prova per Vehicles Històrics
Pel que respecte als vehicles Històrics la prova permetrà gaudir de la presència de vehicles
fabricats des de la creació de l’automòbil fins a l’any 1945 que van ser mítics en la història de la
locomoció de principis del segle XX. Entre aquests es poden comptar els Ford T i A, els Hispano
Suiza, el Citroën 11, Fiat Topolino, etc

El Ral·li tindrà el seu punt de trobada a les immediacions de Fira Sabadell (on aquell cap de
setmana se celebrarà la Fira “Motor Competición Sabadell” que obrirà les seves portes el dissabte
23 de novembre fins al diumenge 24 de novembre). La trobada serà a les 9:00 per a les 11:45
hores sortir a fer un tomb per les carreteres del Vallès, retornant al punt d’origen sobre les 16:30
hores.

El recorregut passarà per la zona de la muntanya de Sant Llorenç i el Moianès, recorregut que es
donarà a conèixer amb detall uns dies abans de la prova. A mig camí aproximadament i sobre les
13:30 es procedirà a fer una parada per dinar. Al punt de les 15:15 es reprendrà la ruta arribant a
Sabadell a les 16:30 hores aproximadament. Tot el recorregut acumula un total de gairebé 90 km
on es podran gaudir de paratges boscosos i de carreteres de les de tota la vida que faran gaudir
tant als conductors com als acompanyants.

Com a principal novetat d’enguany els participants disputaran 2 trams de regularitat a un promig
de 30 km/h recuperant així una de les característiques del ja desaparegut Ral·li Aplec de la Salut
que va disputar-se des de l’any 1971 fins el 2002, però adaptat als temps moderns i fent-se servir
un innovador sistema de cronometratge i usant referències visuals enlloc de les tradicionals fites
que posava l’organització.

Un cop arribats a Sabadell es procedirà al lliurament de trofeus i records als participants, que
podran romandre amb els seus vehicles fins les 20 hores per fer gaudir al públic present amb les
seves meravelles mecàniques del passat.

I tot per un mòdic preu d’inscripció de 70€ per vehicle, que inclou l’assegurança, 2 dinars, road-
book del recorregut, lloguer d’equip de cronometratge, taxes i l’entrada per a 2 persones a la Fira.
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Fira Motor Competición Sabadell
Tots els participants podran accedir de franc a la Fira “Motor Competició

n Sabadell”, dedicada al

món de la Competició actual i clàssica, així com a les moltes activitats paral·leles a la fira com:

 Campionats amb simuladors
 Campionats d’slot
 Jornada de pilots
 Curs de copilotatge per a clàssics
 ITV mòbil
 Test d’iniciació al Kàrting
 Concentració motera
 Passi de pel·lícules de competició
 Exposicions fotogràfiques
 II concurs de fotografia del Ral·li de La Llana
 Homenatges
 Conferències

Podreu trobar més informació de la fira al web

www.motorcompeticion.otac.com

Podreu trobar tota la informació de la prova al web del club

www.motorclubsabadell.com on

s’anirà actualitzant i publicant tot el referent a la mateixa.

Us hi esperem!
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RESUM I CONCENTRACIÓ TURÍSTICA SABADELL

– LA SALUT

El Motor Club Sabadell, MCS,

“Clàssic Motor Sabadell” va organitzar el dia 1

de juliol de 2012 la 1ª Concentració Turística

per a vehicles antics Sabadell - La Salut.

La Concentració va reunir un total d’11 vehicles compresos entre 1905 i 1960 que varen gaudir
d’una matinal anormalment encapotada per la data en que va celebrar

-se, caient fins i tot unes

petites gotes de pluja que no van afectar al correcte desenvolupament de la prova

.

Després de la concentració i entrega de documentació a Fira de Sabadell es va procedir a la
sortida de la prova cap a les 9:30 del matí.

La prova va constar d’un recorregut per les carreteres del Vallès

amb sortida i arribada a les

instal·lacions de Fira Sabadell

passant per trams com La Salut – Sentmenat, Gallifa i Castellar – el

Pont de la Betzuca. En total varen ser 68 km de ruta fent

-se una parada per esmorzar a la població

de Sant Llorenç Savall.

L’arribada de la prova a Fira Sabadell fou cap a les 14 hores

i llavors es va procedir a l’entrega de

records a tots els participants i se’ls va convidar a visitar la Fira Clàssic Motor Sabadell que
s’estava duent a terme aquell cap de setmana quedant els vehicles exposats a l’exterior del
recinte.

Destacar la calurosa rebuda que van tenir els participants a Sant Feliu del Racó, on es va fer una
parada per a que els veïns poguessin gaudir de la bellesa d’aquests vehicles

i que va congregar un

elevat nombre de persones a la plaça Doctor Puig

.

El llistat de vehicles presents van reflectir la qualitat esperada, podent

-se veure el Loryc Torpedo

de 1921 de Josep Antolín com a vehicle més antic i el Citroën AZL de Josep Manaut com a vehicle
més modern. La llista de vehicles inscrits es completava amb un Citroën 11, Ford A,

Hispano Suiza

16, Fiat 500, Studebeiher Torpedo

, Citroën B14, MG i Mercedes 220S presentant tots un excel·lent

estat de conservació fruit de la passió dels seus propietaris.

Les bones sensacions i l’ambient distès i de companyerisme

van ser la nota principal de

l’esdeveniment, encoratjant a l’organitzador a repetir l’experiència en anys futurs

i consolidar-la

dins el calendari d’aquest tipus d’actes.
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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 “Feria Motor Competición”.

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:

A partir de les 18 h. del 1 de setembre de 2013 i fins les 20 h. del dimarts 19 de novembre de 2013.
Preus inclosa assegurança, dinar a mig camí en restaurant i taxa 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 120,00 €      +  50 € (fiança)

Motos: Classe  M 80,00 € +  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: 11:45 a 12:00, a “Fira Sabadell”
Mitja part prevista: Classe B, C i D: 1h 45’ minuts.

Classe E a M:         50’ 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 classificats de motos – classe I
1 primer equip classificats de motos – classe M
1 primer equip classificats de cada una de les 9 classes B a M

LOCALITZACIÓ:

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

VINGA !!! ... NO HI FALTEU !!!!!!!!
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A partir de les 18 h. del 1 de setembre de 2013 i fins les 20 h. del dimarts 19 de novembre de 2013.
Preus inclosa assegurança, dinar a mig camí en restaurant i taxa 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 120,00 €      +  50 € (fiança)

Motos: Classe  M 80,00 € +  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: 11:45 a 12:00, a “Fira Sabadell”
Mitja part prevista: Classe B, C i D: 1h 45’ minuts.

Classe E a M:         50’ 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 classificats de motos – classe I
1 primer equip classificats de motos – classe M
1 primer equip classificats de cada una de les 9 classes B a M

LOCALITZACIÓ:

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

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

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 “Feria Motor Competición”.

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:

A partir de les 18 h. del 1 de setembre de 2013 i fins les 20 h. del dimarts 19 de novembre de 2013.
Preus inclosa assegurança, dinar a mig camí en restaurant i taxa 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 120,00 €      +  50 € (fiança)

Motos: Classe  M 80,00 € +  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: 11:45 a 12:00, a “Fira Sabadell”
Mitja part prevista: Classe B, C i D: 1h 45’ minuts.

Classe E a M:         50’ 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 classificats de motos – classe I
1 primer equip classificats de motos – classe M
1 primer equip classificats de cada una de les 9 classes B a M

LOCALITZACIÓ:

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

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


