
 

 

IX CLÀSSIC DE LA LLANA - Reglament particular 
 

ARTICLE 1.- ORGANITZACIÓ  
 

1.1.-  El Motor Club Sabadell, entitat inscrita en el registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 11738 i afiliada a la “Federación Española de Vehículos Antiguos” (FEVA) amb el número 197, organitza 
a Sabadell el dia 23 de novembre del 2013 el "IX Clàssic de la Llana” per a vehicles clàssics i històrics. 
Aquesta prova es desenvoluparà d’acord amb el Codi de Manifestacions de la FIVA, el Reglament General per a 
Proves de Regularitat de la Federació Espanyola de Vehicles Antics - FEVA, directrius de la FCEVH i amb el 
present Reglament Particular.  
 
1.2.- Direcció de la Prova: Director / oficial FEVA  Jordi Aluju Camps 

Coordinador general  Xavier Vizcarra Canudas 
Secretaris   Xavier Aluju Camps / Albert Sànchez Pané 
Comissari Tècnic  Francesc Gamisans Porcar  
Supervisió cronometratge Joan Molas Vilaplana / Agustí Magnet Muntané 

 Adjunts    Joan Segura Rodoreda / Jaume Marco Perpiñà 
     Jordi Gelabert Casades / Josep Onandia Agusi 

1.3.- Secretaria de la Prova: La seva ubicació serà: 
 

• Fins al dia 22 de novembre, al carrer Major, 125 de Sabadell 
• A partir del dia 23 de novembre i fins l’acabament de la prova, a Fira Sabadell 
 

ARTICLE 2.- DEFINICIÓ DE LA PROVA  
 

2.1.- La prova constarà d’una etapa, amb una sola secció, i dos recorreguts diferents, un per les classes E, F, G, 
H, I i M (d’ara en endavant “Clàssics”) d’uns 98 km. de trams de regularitat, que sumen un recorregut total de 
aprox. 194,00 km., i un altre per les classes B, C i D (d’ara en endavant “Històrics”) d’uns 35 km. de trams de 
regularitat que sumen un recorregut total de aprox. 87,00 km. en carretera oberta a la circulació normal i velocitat 
mitja imposada (el quilometratge exacte es comunicarà mitjançant annex). Està prevista una parada a mig camí 
per fer un dinar en un restaurant, i també entrades per la Fira, tot inclòs en el preu de la inscripció. 
 
2.2.- La mitjana de velocitat imposada per a tot el recorregut serà sempre inferior a 50 km/h pels clàssics, i 30 
km/h pels històrics. Excepcionalment, per recomanació del Servei Català de Trànsit i indicació de la pròpia 
FEVA, en alguns trams d’enllaç la mitjana podria superar aquestes velocitats, especialment en autovies i/o 
autopistes.  
 
2.3.- Els participants hauran de respectar, durant tot el recorregut de la prova, les normes del Codi de Circulació 
i els reglaments aplicables a aquesta prova.  
 
ARTICLE 3.- VEHICLES ADMESOS  
 

3.1.- Seran admesos a participar: 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” ni 
“Tunning”, amb molts adhesius ni amb més de dos fars suplementaris (fora de la pròpia carrosseria). En cas de 
dubte, consulteu-nos-ho. 
 

Cotxes Històrics Classe B: Cotxes fabricats entre 01-01-1905 i 31-12-1918  
Classe C: Cotxes fabricats entre 01-01-1919 i 31-12-1930  
Classe D: Cotxes fabricats entre 01-01-1931 i 31-12-1945 

Cotxes Clàssics Classe E: Cotxes fabricats entre 01-01-1946 i 31-12-1960  
Classe F: Cotxes fabricats entre 01-01-1961 i 31-12-1970  
Classe G: Cotxes fabricats entre 01-01-1971 i 31-12-1980  
Classe H: Cotxes fabricats entre 01-01-1981 i 23-11-1983  
Classe  I: Cotxes fabricats entre 24-11-1983 i 23-11-1988 

Motos Classe M: Motocicletes de fabricació anterior al 23-11-1988 
 



 

 

3.2.- Els vehicles hauran de complir les normatives vigents per a la circulació per les vies públiques. Abans de 
l’inici de la prova, l’organització efectuarà un control tècnic dels vehicles, en el qual s’exigirà, com a mínim, 
Permís de Circulació, ITV i Assegurança Obligatòria del vehicle, així com el Permís de Conducció del conductor. 
 
3.3.- Tots els vehicles hauran de mantenir les característiques tècniques i estètiques de l’època de la seva 
fabricació. No estan permeses les rèpliques ni vehicles d’estètica “tunning”. L’organitzador serà l’única autoritat 
per determinar la participació o no d’un vehicle en funció d’aquests aspectes.  En un cas de dubte, envieu-nos 
dues o tres fotos al correu mcs@motorclubsabadell.com i l’organitzador us respondrà.  
 
3.4.- L’organització podrà també rebutjar la participació en la prova si s’observa en algun vehicle alguna part 
danyada que segons el seu criteri pogués posar en perill la seguretat en la Via Pública.  
 
ARTICLE 4.- PARTICIPANTS ADMESOS  
 
4.1.- Seran admesos a participar:  
 

• Com a conductors, els posseïdors del corresponent Permís de Conducció en vigor. 
• Com a acompanyants, majors de 18 anys o entre 12 i 18 amb permís tutor per escrit.  
• Com a passatgers dels vehicles Històrics, les persones degudament inscrites, de qualsevol edat, i en un 

màxim que permeti la fitxa del vehicle.  
 

Puntuaran en les diferents classificacions segons efectuïn la seva inscripció, com a conductor o acompanyant. 
Els participants estrangers, hauran d’acreditar la validesa de la seva assegurança i permís de conducció a 
Espanya.  
 
4.2.- Queda totalment prohibit durant el desenvolupament de la prova utilitzar casc, auriculars o qualsevol altre 
tipus d’enginy intercomunicador entre els membres de l’equip. Aquest apartat no afecta als participants de les 
motocicletes.  
 
4.3.- El Motor Club Sabadell té el dret a rebutjar una inscripció sense haver de justificar la seva decisió per 
incompliment d’algun dels punts del reglament o per qualsevol altre criteri que estimi oportú. 
 
ARTICLE 5.- ASSEGURANCES  
 
5.1.- A més de l’assegurança Obligatòria que s’exigirà a cada vehicle, l’organització té contractada una Pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat Civil amb una cobertura mínima de 600.000 a 1.000.000 €, a través de la 
companyia asseguradora de la FEVA. El nom de la Companyia així com el numero de pòlissa es comunicaran 
amb un annex al present reglament. 
 
ARTICLE 6.- INSCRIPCIONS  
 
6.1. - Les inscripcions s’hauran d’enviar al Motor Club Sabadell, dins de les dates indicades en el Programa 
Horari, omplint el full d’inscripció i enviant-lo al correu electrònic indicat en el mateix full. El pagament es pot fer 
per transferència bancària. Les dades estan en el full d’inscripció, així com les dates de terminis. 

 

6.2.- En el full d’inscripció es requereixen una sèrie de dades de caràcter obligatori: 
 

• Nom, domicili, DNI o Passaport, número de telèfon, data de naixement del conductor i acompanyant. 
• Marca, model, matrícula, any de fabricació del vehicle i categoria en què participa. 

 

En les verificacions administratives es demanaran també els següents documents: 
 

• Fotocòpia de la fitxa tècnica amb l'ITV en vigor 
• Companyia de l’assegurança Obligatòria, núm. de pòlissa i data de caducitat. 

 
 
 



 

 

6.3.- Els imports es fixen en:  
 

        Cotxes: Classes B, C i D    70,00 €     +  50 € (fiança) 
   Passatgers     20,00 € 
          Classes E, F, G i H i I  125,00 €     +  50 € (fiança) 
  Motos:  Classe  M      85,00 €     +  50 € (fiança) - equip 2 motos 
             70,00 €     +  50 € (fiança) - equip 1 moto 
  Inscripcions fora de termini:   250,00 €     +  50 € (fiança) 
 
6.4.- L’organitzador lliurarà un adhesiu de mida discreta (20x20 cm.) amb el dorsal assignat a cada participant, i 
també unes plaques adhesives, de qualitat. En l’Article 11 d’aquest Reglament s’explica com i on van col·locats. 
No hi haurà cap més espai ocupat, intentant així preservar al màxim la discreció, i que es vegi més “net” el 
vehicle.                                                
 
6.5.- Els canvis en l’equip (conductor, acompanyant, passatger o vehicle) es podran modificar fins la data de 
finalització d’inscripcions, enviant un e-mail a mcs@motorclubsabadell.com. Les modificacions fetes després de 
la data de tancament d’inscripcions seran vàlides, però no seran publicades a la llista oficial d’inscrits.                         
 
6.6.- Es limita el nombre de participants a 70 equips, per selecció i per ordre d’inscripcions rebudes, entre les 
sol·licituds correctament abonades. La llista d’inscrits es confecciona basada en criteris de classificacions de 
campionats d’anys anteriors, del número de participacions a la Llana, i finalment per la data d’inscripció. 
 
6.7.- Els participants, respondran personalment de la seva pròpia responsabilitat civil o davant tercers, i declaren 
alliberar a l’organització de tota responsabilitat derivada de l’ús del seu vehicle tant de danys materials o 
corporals dels que podrien ser víctimes o autors, pel simple fet d’inscriure’s en aquesta prova. Als parcs tancats, 
per tractar-se de zones obertes al públic, l’organització no respondrà dels objectes que poguessin quedar als 
vehicles, ni dels propis vehicles. Cada equip serà responsable de tancar bé el seu cotxe, i retirar qualsevol 
objecte de valor del seu interior.                                  . 
 
6.8.- Pel fet d’efectuar la inscripció, el conductor i l’acompanyant, accepten les disposicions del present 
reglament particular, al qual es sotmeten sense cap reserva.                                  . 
 
6.9.- Els participants hauran de facilitar l’accés al sistema de cronometratge i identificació del vehicle en 
qualsevol moment de la prova a sol·licitud de qualsevol oficial d’aquesta. El participant ha de tenir cura de que 
durant tota la prova l’aparell transponedor resti situat sempre en la seva ubicació original i estigui en 
funcionament, comunicant qualsevol anomalia a la Direcció. 
  
ARTICLE 7.- APARELLS DE MESURAMENT 
 
7.1.- Estan admesos tota classe d’aparells de mesurament, mecànics, elèctrics i electrònics. No estan permesos 
els aparells programables. Aquest apartat no afecta als participants de les motocicletes. En cas de dubte, podeu 
consultar a l’organitzador enviant un correu electrònic a mcs@motorclubsabadell.com  
Pels Històrics, i en cas de particularitats molt especials d’algun vehicle, es donaran referències “extra” dins dels 
trams de regularitat, com ara fites quilomètriques, hectòmetres o altres senyals visuals fixes i de fàcil localització. 
 
ARTICLE 8.- REGLAMENT PARTICULAR  
 
8.1.- S’han remès dos exemplars d’aquest Reglament a la secretària de la FEVA i de la FCVH amb la finalitat 
d’obtenir la respectiva autorització.  
 
8.2.- Les modificacions a aquest Reglament seran notificades a través d’annexos del Motor Club Sabadell que 
hauran de ser aprovats:  
 

• Abans del començament de la prova, per la FEVA o l’oficial FEVA present. 
• Després del començament de la prova, per la Direcció de la mateixa.  

 



 

 

ARTICLE 9.- LLIBRE DE RUTA  
 
9.1.- El Llibre de Ruta (Road Book) es lliurarà anticipadament a tots els participants que ho sol·licitin, en format 
PDF per correu electrònic. La data de publicació del Road Book està indicada al quadre horari d’aquest 
reglament i serà el mateix per a tots els participants. Aquest Road Book també es lliurarà en paper i en format 
A5 espiralat, a les verificacions administratives. 
 
9.2.- El Motor Club Sabadell establirà un tram, anomenat Tram d’ajustament o Calibratge, per tal que els 
participants puguin comprovar i adequar els seus mesuraments amb els del Llibre de Ruta, i que estarà a 
disposició dels participants almenys 7 dies abans de la celebració de la prova. L’esmentat tram es publicarà en 
la web: www.motorclubsabadell.com   
 
ARTICLE 10.- CARNET DE RUTA  
 
10.1.- A la sortida, els equips rebran un Carnet de Ruta en el que figuraran els temps impartits per cobrir tota 
l’Etapa. Aquest carnet s’haurà d’entregar a l’arribada de la prova. 
 
ARTICLE 11.- PLAQUES i DORSALS  
 
11.1.- El Motor Club Sabadell lliurarà a cada equip dues plaques grans i dues de petites, adhesives, de bona 
qualitat. Com a mínim una de les plaques grans s’haurà de col·locar en lloc visible, a la part davantera. Les 
altres, queda a llibertat de cada participant la col·locació o no, i el lloc 
 
11.2.- El Motor Club Sabadell lliurarà un adhesiu de mida discreta (~ 20x20 cm.) amb el dorsal assignat a cada 
participant. Aquest dorsal haurà de romandre visible durant tota la prova, col·locat al lateral dret (acompanyant) 
del vehicle, preferiblement a la part posterior. 

 

El codi de circulació prohibeix fixar adhesius no homologats als vidres. La organització no serà  responsable 
penal del no compliment d’aquesta normativa. 
 
ARTICLE 12.– VERIFICACIONS  
 
12.1.- Abans de la sortida de la prova, el Motor Club Sabadell establirà una verificació tècnica al parc tancat 
(Plaça de La Sardana – Fira Sabadell), sobre les característiques i edat del vehicle i una verificació 
administrativa a la secretaria de la prova (recinte firal de Fira Sabadell), segons el descrit a l’article 3.2.  
 
12.2.- En qualsevol moment, durant el transcurs de la prova, podran efectuar-se controls sobre la legalitat dels 
equips participants.  
 
12.3.- Un vehicle podrà no ser autoritzat a prendre la sortida si, segons el parer de la Direcció de la prova, no 
oferís garantia suficient per a la seva seguretat de marxa segons el descrit a l’article 3.3.  
 
12.4.- S’establirà una Fitxa de Verificacions en la qual s’anotaran les dades de l’equip participant, a efectes de 
facilitar la identificació de l’equip i el procés de verificacions.  
 
12.5.- El fet de no superar les verificacions tècniques i/o administratives no suposarà, en cap cas, el dret a la 
devolució dels drets d’inscripció, encara que sí que es tindrà dret als àpats.  
 
12.6.- En les verificacions tècniques s’instal·larà el Transponedor al vehicle. El participant lliurarà una fiança de 
50,00 € en efectiu a les verificacions administratives, que li serà retornada en la seva totalitat en el moment de la 
devolució del corresponent Transponedor, després de comprovar el seu perfecte estat, sent el participant l’únic 
responsable de la seva cura durant el transcurs de l’esdeveniment. Aquest apartat és el mateix per als 
participants de motos. En cas de ser un equip de dues motos, només una d’elles haurà de portar el 
Transponedor. La no devolució o ruptura del Transponedor suposarà la pèrdua de la fiança i a més l’abonament 
de l’import de 100 €, fins a un total de 150 €, que és l’import estimat de l’aparell. 
 
 



 

 

ARTICLE 13.– RECORREGUT  
 
13.1.- La prova constarà d’una Etapa, d’una Secció, Sectors, Trams de Regularitat i Trams d’enllaç.  

• Etapa: És cada una de les parts del recorregut separat per una parada de, almenys, 9 hores 
• Secció: És la part del recorregut existent entre: 

o La sortida de la prova i el 1er Reagrupament. 
o Dos Reagrupaments consecutius. 
o L’últim reagrupament i el CH final de la prova 

• Sector: És la part del recorregut existent entre dos Controls Horaris o sortides de tram. 
• Tram de Regularitat: És la part del recorregut en la qual es mesurarà la regularitat dels participants, 

penalitzant tant l’avanç com el retard sobre la mitjana imposada. 
• Tram d’enllaç: És la part del recorregut comprès entre la sortida de la prova i el començament del 

primer Tram de Regularitat; o entre dos Trams de Regularitat; o entre el final de l’últim Tram de 
Regularitat i el final de la secció o de la prova.  

 
13.2.- Durant tot el recorregut de la prova únicament podran ocupar el vehicle els membres de l’equip i els 
passatgers (en el cas dels Històrics) legalment inscrits, que hauran de respectar íntegrament el recorregut 
indicat al Llibre de Ruta, llevat de decisió en contra de la Direcció de la Prova.  
 
13.3.- Les reparacions estan autoritzades durant el desenvolupament de la prova, no així la utilització del remolc 
o el transport del vehicle durant part del recorregut, que estarà penalitzat.  
 
13.4.- L’organització facilita en el Road Book el llistat de benzineres de tot el recorregut. Els abastiments fora de 
les estacions de servei estan permesos, tot i que recordem que s’han de fer seguint les normes del Codi de 
Circulació. 
 
13.5.- Després de les verificacions administratives i tècniques, els vehicles participants romandran a l’interior del 
Parc Tancat situat a la Plaça de la Sardana, al costat del podi, situats al lloc indicat pel personal de l’organització 
fins al moment de la seva sortida per iniciar la prova.  
 
13.6.- L’ordre de sortida de la 1ª Etapa s’efectuarà segons l’ordre creixent dels números de dorsal.  
 
ARTICLE 14.- VELOCITAT MITJANA I VELOCITAT MITJANA IMPOSADA  
 
14.1. - La velocitat mitjana per a tot el recorregut serà sempre inferior a 50 km/h. pels clàssics, i 30 Km/h pels 
històrics. El Motor Club Sabadell tractarà d’ajustar aquesta a les condicions de la carretera per la qual es circuli, 
evitant que la consecució de la velocitat mitjana exigeixi contravenir les Normes de Circulació o circular de forma 
temerària, especialment en nuclis urbans o en autovies, utilitzant el propi sistema de cronometratge de la prova. 
 
14.2.- No s'ha previst fer canvis de mitjana dins dels trams de regularitat de la prova, excepte al pas d’algunes 
poblacions.  
 
14.3. – Durant tota la prova hi haurà dos tipus de velocitat mitjana imposada: A (alta) i B (baixa). Només 
s’aplicarà la velocitat mitjana imposada B en cas de condicions climatològiques adverses i per decisió de la 
Direcció de la prova. Si no ha avís de cap tipus, es sobreentén que la mitjana a aplicar serà sempre la A. Si hi 
fos, aquesta variació es comunicarà als concursants a la sortida de la prova (podi). Excepcionalment, i per ordre 
de la direcció de cursa, la persona de l’organització situada en el Control Horari de la sortida de cada tram de 
regularitat, pot advertir als participants del canvi de mitjana A o B. 
 
14.4. - Les velocitats mitjanes a realitzar en els trams de regularitat es publicaran mitjançant annex. Totes les 
taules de velocitats mitjanes usades en aquesta prova es podran obtenir en uns enllaços a través de la web 
www.motorclusabadell.com 
  
 



 

 

14.5. - En els Trams d’enllaç la velocitat mitjana no haurà de ser necessàriament igual a la del Tram de 
Regularitat anterior ni a la del següent.  
 
14.6.- En algun tram d’enllaç, de manera excepcional, per recomanació del Servei Català de Trànsit i per 
indicació de la pròpia FEVA, algunes mitjanes poden superar els 50 km/h. en els clàssics, i 30 Km/h. en els 
històrics, especialment en algun tram d’autopista o autovia. 
 
ARTICLE 15.– CONTROLS HORARIS i SORTIDES DE TRAMS DE REGULARITAT  
 
15.1.- Controls Horaris de Sortida i Arribada:  
 

• De la Prova, Etapa, Secció o Sector:  
Indicats mitjançant pancartes normalitzades a l’hora i lloc indicats al Reglament Particular, Llibre de Ruta 
i Carnet de Ruta.  
Els equips hauran d’estar a disposició del Director de la Prova 15 minuts abans de l’hora ideal de 
sortida, que figura al Carnet de Ruta. L'interval de sortida entre cada vehicle serà d’un minut. L’esmentat 
interval podrà ser augmentat o reduït a criteri del Director de la Prova en casos excepcionals i si les 
circumstàncies ho permeten i aconsellen.  
En els Controls Horaris d’arribada de Prova o d’etapa no penalitzarà l’avanç sobre l’hora teòrica de 
presentació, però sí penalitzen el retard.  

• Sortides de Trams de Regularitat:  
Els controls Horaris funcionaran com els anteriorment descrits, essent de parada obligatòria i penalitzant 
per avanç o retard sobre l’hora prevista de presentació. Serà aleshores necessari que cada equip 
prengui lliurement la sortida en la referència indicada al Llibre de Ruta (i marcada amb una pancarta de 
“sortida”), i a l’hora i minuts marcats per l’oficial present al CH, al seu Carnet de Ruta. S’estableix un 
temps estàndard de 2 minuts entre el CH i la sortida, anotada en el Carnet de Ruta com a temps real de 
sortida, podent haver-hi un oficial verificant aquesta.  
 

15.3.- Controls de Reagrupament . 
 

• No hi haurà cap reagrupament durant tota la prova. Es farà una parada d’uns 45’ cap a les 14:15 
aproximadament en el cas dels “Clàssics”, en un restaurant, per tal de fer un àpat lleuger i recobrar 
forces. Els “Històrics” pararan durant 1h 45’ en un altre restaurant, i sobre les 13:30. 

 
15.4.- Controls de Regularitat (CR).  
 

• S’establiran en els Trams de Regularitat, en número i localització secrets, a criteri de l’organitzador. 
Només es donarà el nombre i ubicació d’aquests controls al terme de la prova. S’estableix que no hi 
haurà controls en el primer quilòmetre després de la sortida de tram de regularitat, i en cas d’haver-hi 
alguna cruïlla sense preferència, tampoc es situarà cap control abans del quilòmetre següent. 

 
ARTICLE 16.- HORA OFICIAL I CRONOMETRATGE  
 
16.1.- L’hora oficial de la prova serà la del senyal emès per: Via satèl·lit.   
 

16.2.- El cronometratge de la prova s’efectuarà amb una precisió de dècima de segon, amb menyspreu de les 
centèsimes de segon.  
 

16.3.- S’estableix un sistema automàtic de cronometratge i identificació del vehicle, podent funcionar un sistema 
manual en paral·lel. Les dades registrades per aquests sistemes no podran ser qüestionades. 
 

16.4.- La correcta col·locació i cura dels Transponedor és responsabilitat del participant durant la cursa. En cas 
de pèrdua, robatori o dany en el Transponedor, el participant es farà càrrec de les despeses ocasionades, 
segons el que diu l’Article 12.6 d’aquest Reglament. 
 

 
 



 

 

ARTICLE 17.- CLASSIFICACIONS I PUNTUABILITAT  
 
17.1.- Al final de la Prova es publicarà una Classificació General pels Històrics i una altra pels Clàssics i les 
motos. També es farà una altra classificació per cadascuna de totes les Classes, des de la B fins la M. Serà el 
guanyador de cada Classificació General i de cada classe l’equip que menys punts de penalització acumuli.  
 
17.2.- En cas d’empat en les penalitzacions, serà guanyador l’equip que tingui més "zeros" al pas pels controls 
de regularitat. De persistir l’empat es consideraran les penalitzacions "0,1", "0,2", "0,3", etc.  
 
17.3.- S’establiran les següents classificacions:  
 

• Classificació general dels vehicles Històrics (classes B, C i D) 
• Classificació general dels vehicles Clàssics (classes E, F, G, H, I i M) 
• Classificació independent Classe B  
• Classificació independent Classe C  
• Classificació independent Classe D 
• Classificació independent Classe E  
• Classificació independent Classe F  
• Classificació independent Classe G 
• Classificació independent Classe H 
• Classificació independent Classe I 
• Classificació particular Classe M 

 
ARTICLE 18.- ACLARIMENTS  
 
18.1.- El participant té dret a demanar aclariments referents a penalitzacions en els Controls Horaris i a 
qualsevol decisió de l’organitzador, d’un oficial, d’un participant, o de qualsevol persona implicada en la prova. 
En canvi, en aplicació de l’article 16.3, no podrà qüestionar cap dada recollida pel sistema automàtic de 
cronometratge en els trams de regularitat.  
 
ARTICLE 19.- PREMIS I TROFEUS  
 
19.1.- El Motor Club Sabadell atorgarà trofeus segons el següent quadre:  
 

3 primers equips classificats de cotxes Històrics – classes B, C i D 
3 primers equips classificats de cotxes Clàssics – 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 20.- PENALITZACIONS 
 
20.1. - Per cada minut de retard en un control horari respecte al minut ideal de pas. 10 punts 

20.2. - Per cada minut d’avanç en un control horari respecte al minut ideal de pas.  60 punts 

20.3. - Per cada dècima d’avanç o retard en cada control secret electrònic de regularitat. 0,1 punt 

20.4. - Per detenció voluntària en un tram de regularitat denunciada per un comissari. 100 punts 

20.5.- 1ª Infracció del Codi de Circulació denunciada per l’autoritat competent. 500 punts 

20.6.- 2ª Infracció del Codi de Circulació denunciada per l’autoritat competent. Exclusió 

20.7.- Pèrdua de dorsal que impedeixi la identificació del participant al pas pels controls. 500 punts 

20.8.- Pèrdua, modificació o guixada al Carnet de Ruta. 2000 punts 

20.9.- Entrar a la zona de control venint d’una direcció diferent a la prevista en el Llibre 
de Ruta, tornar a travessar-la o entrar-la una vegada, visat ja el Carnet de Ruta. 

Exclusió 

20.10.- Remolc o transport del vehicle durant part del recorregut. Exclusió 

20.11.- Bloquejar el pas a altres vehicles o detenir el vehicle de forma que constitueixi perill. Exclusió 

20.12.- No obeir les instruccions de la Direcció de la Prova. Exclusió 

20.13.- No lliurar el Carnet de Ruta. Exclusió 

20.14.- Abandonament d’un membre de l’equip. Exclusió 

20.15.- No passar per qualsevol dels controls secrets (x cada un). 600 punts 

20.16.- Per cada minut de retard en la presentació en el Parc de Sortida. 60 punts 

20.17.- Per excedir en més d’un 30% la velocitat mitjana mitja imposada entre 2 controls  
secrets. 

Exclusió 

20.18.- Mantenir una conducta irrespectuosa amb els altres participants, oficials o amb el 
medi ambient. 

Exclusió 

20.19.- Viatjar dins del vehicle una persona no autoritzada. Exclusió 

20.20.- Entrar en un control horari 15 minuts tard. Exclusió 

20.21.- Superar la velocitat mitjana total establerta en un 20%. Exclusió 

20.22.- Portar "ouvreur" que investigui la situació dels controls secrets o que entorpeixi 
altres participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exclusió 



 

 

QUADRE HORARI:  
Dilluns 2 de setembre 18:00 Obertura d’inscripcions Secretaria de la prova 

Divendres 1 de novembre 15:00 Publicació tram de calibratge Pàgina Web oficial 

Dilluns 18 de novembre 20:00 Publicació recorregut y enviament 
Road Books sol·licitats per e-mail 

Pàgina Web oficial 

Dimarts 19 de novembre 20:00 Tancament inscripcions Secretaria de la prova 

Dimecres 20 de novembre 21:00 Publicació llista d’inscrits per ordre 
de dorsal. 

Pàgina Web oficial 

Dissabte 23 de novembre 9:00 Inici Verificacions Administratives i 
lliurament de documentació. 

Base prova 
Fira Sabadell  

 9:00 Inici Verificacions Tècniques Parc Tancat 
Plaça La Sardana (Fira Sabadell) 

 11:00 Final Verificacions Administratives Base prova 
Fira Sabadell  

 11:00 Final Verificacions Tècniques Parc Tancat 
Plaça La Sardana (Fira Sabadell) 

 11:15 Hora límit entrada Parc Tancat de 
pre sortida 

Parc Tancat 
Plaça La Sardana (Fira Sabadell) 

 11:45 Sortida 1er. Participant Històrics Podi de Sortida 
Plaça La Sardana (Fira Sabadell) 

 12:00 Sortida 1er. Participant Clàssics Podi de Sortida 
Plaça La Sardana (Fira Sabadell) 

 16:45 Arribada 1er. Participant Final del 
Ral·li - Històrics 

Parc Tancat 
Plaça La Sardana (Fira Sabadell) 

 17:45 Arribada 1er. Participant Final del 
Ral·li - Clàssics 

Parc Tancat 
Plaça La Sardana (Fira Sabadell) 

 19:00 Lliurament de trofeus Auditori 
Fira Sabadell 

 


