
 

 

CONCENTRACIÓ TURÍSTICA DE VEHICLES ANTICS SABADELL - LA SALUT 
Reglament Particular 

 
Art. 1.- ORGANITZACIÓ 
1.1.- El Motor Club Sabadell organitza a Sabadell el dia 1 de juliol de 2012 la Concentració Turística de Cotxes 
Antics Sabadell - La Salut per a vehicles històrics.  

Aquesta prova es desenvoluparà d’acord amb el Codi de Manifestacions de la FIVA, el Reglament General per 
a Concentracions Turístiques de la Federación Española de Vehículos Antiguos – FEVA y amb el present 
Reglament Particular que ha estat aprovat per la FEVA 

1.2.- Quadre : 

Director de la Concentració:  Xavier Vizcarra Canudas 
Sotsdirector i tresorer:  Agustí Magnet Muntané 
Sotsdirector i secretari:  Albert Sànchez Pané 
Comissari Tècnic:   Francesc Gamisans Porcar 
Oficial FEVA:   Jordi Aluju Camps 
Organització:   Carles Aluju Camps 
    Joan Molas Vilaplana 
    Jaume Marco Perpiñà 
    Jordi Gelabert Casades 
    Joan Segura Rodoreda 
    Josep Onandia Agusi 

 
Art. 2 – VEHICLES ADMESOS Queden admesos tots els vehicles a motor fabricats amb anterioritat al 1 de 
gener de 1961, corresponents a les classes següents: 

A- Fabricats anteriorment a 1 de gener de 1905 
B- Fabricats entre 1 de gener de 1905 i el 31 de desembre de 1918 
C- Fabricats entre 1 de gener de 1919 i el 31 de desembre de 1930 
D- Fabricats entre 1 de gener de 1931 i el 31 de desembre de 1945 
E- Fabricats entre 1 de gener de 1946 i el 31 de desembre de 1960 

Els vehicles hauran d’acomplir les normatives vigents per a la seva circulació per les vies públiques. Abans de 
l’inici de la prova, l’Organització efectuarà un control tècnic dels vehicles, en el que s’exigirà, com a mínim, 
Permís de Circulació, ITV y Assegurança Obligatòria del vehicle, així com el Permís de Conducció del 
conductor. Els participants estrangers, hauran d’acreditar la validesa de la seva assegurança i permís de 
conducció a Espanya. 

Art. 3.- PARTICIPANTS ADMESOS 
Seran admesos a participar: 

- Com a conductors tots aquells posseïdors d’un permís de conduir corresponent a la categoria del seu vehicle 
vàlid per al territori espanyol. 

- Com a acompanyants els majors de 18 anys o menors amb autorització paterna per escrit. 

Els participants estan obligats, en tot moment, a respectar el codi de la circulació i el present reglament, així 
com les instruccions dels membres de l’organització. La no observança d’aquesta o alguna altra norma pot 
donar lloc a la exclusió del participant, perdent aquest tots els drets. 

Art. 4.- ASSEGURANÇA  
A més de l’Assegurança Obligatòria que s’exigirà a cada vehicle, l’Organització té contractada una 
assegurança garantint les responsabilitats civils que poguessin incumbir-li derivades de la celebració de 
l’esdeveniment, per un límit de 1.000.000,- €uros. 



 

 

El concursant en nom propi i en el del seus ocupants exclou, en cas d’accident, de tota responsabilitat a 
l’Organització i als organitzadors i renuncia a formular reclamació alguna contra els mateixos. 

Art. 5.- INSCRIPCIONS 
Les inscripcions hauran d’enviar-se al Motor Club Sabadell, mitjançant el formulari de la web: 
www.motorclubsabadell.com, i a tota inscripció hauran de figurar: 

- Nom, domicili, DNI o Passaport y número de telèfon del conductor i acompanyant. 
- Club al que pertanyen.  
- Marca, model i any de fabricació del vehicle. 
- ITV i Assegurança Obligatòria del vehicle. 
- Justificant d’ingrés dels drets d’inscripció 

Els drets d’inscripció es fixen en 45 € que hauran de ser ingressats al compte bancari del Motor Club Sabadell: 
0081 0900 86 0002564963 abans de la data de tancament d’inscripcions detallada a l’Annex 1. 

La inscripció dóna dret a prendre part a la prova i inclou 2 esmorzars, per a conductor i acompanyant, 
l’assegurança de la prova i entrada per la Fira “Clàssicmotor Sabadell”. Per a vehicles amb més d’un 
acompanyant es podran adquirir tiquets per esmorzar a un preu de 10 €/tiquet, que podran pagar-se mitjançant 
ingrés al compte bancari de les inscripcions i es faran constar al full d’inscripció. En cas que el dia de la prova 
no s’hagi arribat a exhaurir els tiquets extres l’organització disposarà de taulell de venda d’aquests. 

Art. 6.- PROMIG DE VELOCITAT 
El promig de velocitat s’estableix en 30 km/h, i en vies ràpides i autovies en com a màxim 40 km/h. 

Art. 7.- RECORREGUT 
El recorregut tindrà un total de 69 km dividits en 1 etapa i 2 seccions de 40 i 29 km. 

Les poblacions per on transcorrerà la prova seran les següents: Sabadell, Sentmenat, Caldes de Montbui, Sant 
Feliu de Codines, Gallifa, Sant Llorenç Savall, Castellar, Matadepera, Sabadell. 

Es circularà en caravana tancada amb un cotxe de l’organització encapçalant la comitiva i un altre tancant-la. 
Els participants mai avançaran al cotxe pilot i seguiran estrictament el road-book. L’ordre de sortida serà 
segons número de dorsal creixent. 

7.1.- COTXE PILOT: El cotxe pilot serà l’encarregat d’encapçalar la caravana, assegurant l’acompliment de 
l’horari de pas de la prova per les diferents poblacions. Queda prohibit avançar al cotxe pilot. Avançar-lo 
suposarà l’exclusió del participant de l’esdeveniment.  

7.2.- COTXE ESCOMBRA: El cotxe escombra serà l’encarregat de tancar la caravana i serà l’encarregat 
davant de qualsevol incidència d’atendre els participants. En cas de que un participant volgués abandonar la 
Concentració haurà de comunicar-ho al cotxe escombra. 

El cotxe pilot i el cotxe escombra estaran en permanent comunicació per a garantir el bon desenvolupament de 
la Concentració. 

Art. 8.- NÚMEROS CONCURSANTS 
Els números que ostentaran obligatòriament els vehicles participants a la seva part davantera ho són 
merament a efectes de la seva identificació per l’Organització, els diferents cossos de trànsit i el personal dels 
Parcs Tancats i en diferents punts de la ruta, i en cap cas a efectes de competició en que intervingui prova 
alguna per tractar-se aquesta Caravana/Concentració de pura excursió. 

Art.9- ROAD-BOOK 
Els participants rebran un Road-Book o Llibre de Ruta on es detallaran les característiques, cruïlles i distàncies 
quilomètriques del recorregut. Aquest serà entregat en format A5 enquadernat i serà lliurat a les Verificacions 
administratives. 

 



 

 

Art. 10.- VERIFICACIONS 
Es realitzaran verificacions administratives i tècniques en els horaris i llocs assignats per l’organització 
mitjançant complement a aquest reglament. 
10.1.- VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES: Els participants hauran de presentar la següent documentació: 

• Permís de circulació 
• Assegurança obligatòria del vehicle 
• Targeta tècnica certificant estat en vigor ITV 
• Permís de conducció del conductor 

10.2.- VERIFICACIONS TÈCNIQUES: L’organització realitzarà una inspecció per a comprovar l’estat general 
del vehicle i que aquest sigui apte per a la circulació per vies públiques. També es verificarà que el vehicle 
acompleixi amb el mínim d’antiguitat de la prova segons l’article 2 d’aquest reglament. 

L’organització podrà denegar la sortida d’un participant si el seu vehicle per raons de seguretat no és 
considerat apte per a la circulació, o incompleix el punt 10.2 d’aquest Reglament. 

Art.11.- VEHICLES ACOMPANYANTS 
Els vehicles acompanyants que poguessin existir no podran circular dins de la caravana de la Concentració i 
hauran de fer-ho o davant del cotxe pilot o bé darrere el cotxe escombra i no podran avançar als vehicles 
participants ni als dels oficials de la prova. Aquests vehicles seran identificats amb el mateix número del vehicle 
al que acompanyen i qualsevol infracció que cometin els acompanyants, representarà una penalització al 
vehicle participant que acompanyen. 

Art. 12.- CLASSIFICACIONS 

No s’establirà cap tipus de classificació de la prova. L’organització es reserva el dret d’establir una 
classificació de l’esdeveniment segons el descrit a continuació si així ho creu oportú, essent publicat 
mitjançant complement a aquest reglament. 
S’establirà la classificació final tenint en compte l’estat de conservació i/o restauració dels vehicles així com la 
seva antiguitat. També es tindran en compte les possibles infraccions de trànsit per establir les corresponents 
penalitzacions que es creguin oportunes. S’establiran els següents trofeus: 3 primers vehicles d’elegància, 
premi al vehicle més antic. 

12.1 SISTEMA DE PUNTUACIÓ: Es nomenarà un jurat format per un mínim de 3 i un màxim de 5 persones 
que valoraran amb el seu criteri els següents aspectes: 

• Estat general del vehicle 
• Nivell de conservació del vehicle 
• Estat de conservació de la mecànica 
• Estat dels elements auxiliars 

Cada jutge puntuarà en una escala de 1 a 5 (1 mínim, 5 màxim) cada un dels punts anteriors. La puntuació 
final serà la suma de cada una de les puntuacions parcials. 

A més es sumaran punts per antiguitat segons la classe a que pertanyi el vehicle: 

A- 5 punts 
B- 4 punts 
C- 3 punts 
D- 2 punts 
E- 1 punt 

12.2 PENALITZACIONS: S’estableixen de la mateixa manera penalitzacions per infraccions de trànsit o d’altres 
que es puguin creure oportunes, essent valorades pel jurat per establir el total de punts a descomptar. 

 



 

 

Les penalitzacions per infraccions de trànsit seran com a mínim: 

• 1ª infracció: 2 punts 
• 2ª infracció: 5 punts 
• 3ª infracció: 10 punts 

12.3 EMPATS: En cas de produir-se un empat entre més d’un equip serà declarat guanyador aquell que 
condueixi el vehicle més antic. 

Art. 13.- PUBLICITAT 
Queda rigorosament prohibida qualsevol tipus de publicitat en els vehicles i/o indumentària dels participants 
excepte la lliurada per l’organització, si n’hi hagués, i que haurà de ser col·locada segons les indicacions dels 
organitzadors i que serien d’obligat acompliment. 

Art. 14.- ACEPTACIÓ DEL REGLAMENT 
Tots els participants en aquesta Concentració Turística se sotmeten a aquest reglament pel simple fet 
d’inscriure’s en ella. 

Art. 15.- DISPOSICIÓ FINAL 
Per a qualsevol altra qüestió no contemplada en el present Reglament Particular, s’estarà al disposat en el 
Reglament General per a Concentracions Turístiques de la Federación Española de Vehículos Antiguos – 
FEVA i a les decisions i resolucions del Comitè Organitzador. 

El Director de la Concentració 
                          

 
 
 
Firmat: D. Xavier Vizcarra Canudas  



 

 

 
 

ANNEX I – PROGRAMA HORARI 
 
1-05-2012 9:00 hores Obertura d’ inscripcions. Web del club: www.motorclubsabadell.com 
 
28-06-2012  20:00 hores Tancament d’ inscripcions. Web del club: www.motorclubsabadell.com 
 
29-06-2012 17:00 hores Publicació de la llista d’inscrits. Web del club: www.motorclubsabadell.com 
 
1-07-2012 9:00 h.  Concentració de vehicles al parc tancat davant de Fira Sabadell.  

Inici verificacions administratives i tècniques. 
 
9:45 h.  Fi verificacions administratives i tècniques. Preparació de la caravana. 
 

10:00 h. Sortida en caravana de la comitiva 
 

11:15 h. Arribada al restaurant Fonda Rius (?) (Sant Llorenç Savall) per l’esmorzar  
 

12:00 h. Tornada en caravana de la comitiva cap a Sabadell 
 

13:00 h. Arribada al parc tancat davant de Fira Sabadell. Entrega de records als 
participants 

 

14:00 h. Fi de l’acte 
 
 


