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Signatura 

 
 
IIXX  CCllààssssiicc  ddee  llaa  LLllaannaa                                                * A omplir per l’organitzador  
            2233  ddee  nnoovveemmbbrree  ddeell  22001133  
  

            PPeerr  ccoottxxeess  hhiissttòòrriiccss,,  ccllààssssiiccss  ii  mmoottooss  ccllààssssiiqquueess  
      
    
  
  
  

SSooll··lliicciittuudd  dd’’iinnssccrriippcciióó  
 

Conductor  Acompanyant 
Nom:   Nom:  

Cognoms:   Cognoms:  

Adreça:   Adreça:  

CP:   Població:    CP:   Població:  

DNI:  Data naixement:   DNI:     Data naixement:  

Tel.:   Mòbil:   Tel.:    Mòbil:   

E-mail:   E-mail:  
   

Club / Grup d’amics / Espònsor (optatiu)  Vehicle 
Nom:    Marca:  

Assegurança  Model: 

Companyia Asseg.:    Matrícula:  Cilindrada:  

Nº Pòlissa:    Any:  Classe:  

Data Caducitat Pòlissa:      
   

Drets d’inscripció (encercleu el vostre preu) 
Cotxes, classes B, C i D:     70 € +  50 € (fiança transponedor, que es paga en efectiu allà) 

Altres passatgers: _____ (indiqueu quants)     20 €     amb dinar, per passatger, apart de conductor i acompanyant 

Cotxes, classes E, F, G, H i I:   125 € +  50 € (fiança transponedor, que es paga en efectiu allà) 

Equip de dues motos, classe M:      85 € +  50 € (fiança transponedor, que es paga en efectiu allà) 

Equips d’una moto, classe M:      70 € +  50 € (fiança transponedor, que es paga en efectiu allà) 
 
 
El concursant subscrit, declara conèixer el Reglament del IX Clàssic de la Llana i el de la FIVA (www.fiva.org), al qual es 
sotmet i a acceptar-lo sense cap reserva, tant per si mateix com pels seus conductors o passatgers, i sol·licita inscriure’s en el 
IX Clàssic de la Llana. 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 concursant també declara sota la seva responsabilitat que el vehicle està inscrit i es classificarà tal i com s’indica en 
l’apartat ‘Classe. 
 

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-Atlántico nº 0081-0900-86-0002564963, per un import de ______ €, posant 
com a referència el nom del conductor, abans del dia 19 de novembre a les 20:00 hores. Posteriorment, cal enviar el 
comprovant per correu electrònic a l’adreça: mcs@motorclubsabadell.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________, a ___ de _________________ de 2013. 

* Documentació lliurada  * Nº Ordre * Nº Dorsal 

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

• La fiança del ‘transponedor’ es pagarà en efectiu al recollir-lo, import que serà reembor-
sat integrament al retornar-lo. La pèrdua o deteriorament suposarà el pagament de 100 
€, segons l’article 12.6 del Reglament 


