
Curs de 
pilotatge 

sobre terra

Places limitades 
20 pilots

23 de marc,



El Motor Club Sabadell, continuant amb la tasca de formació i entreteniment per als socis i simpatitzants, 
organitza pel dia 23 de març un curs de pilotatge sobre terra al Circuit "Ranxo Canudas" al costat
de Gironella i Casserres.

El curs està programat a tres hores en grups de 10 persones

Les inscripcions no seran efectives, fins al moment de fer el pagament al número de compte del Banc 
de Sabadell:  ES44 0081 0900 8600 0256 4963.

      PREUS
            ·     Socis MCS:        215 €     ·     No socis:  250 €

No creus que és millor 
invertir els teus diners 
en millorar, que no en el 
planxista??



Estructura del curs: 

• Benvinguda / recepció.
• Brífing teòric sobre les tècniques de conducció ral·li.
• 2 voltes de reconeixement en grups de 3 amb un instructor al volant que realitzarà una
demostració de les tècniques (per torns).
• 5 voltes de conducció a bord d’un Seat Eivissa Cupra Cup acompanyat d’un instructor per a
seguiment individual (per torns amb un màxim de 2 vehicles circulant alhora) o 5 voltes
de conducció a bord d’un BMW Compact Eslàlom Sèries acompanyat d’un instructor per a
seguiment individual (per torns amb un màxim de 2 vehicles circulant alhora).
• 5 voltes de conducció a bord d’un Mitsubishi LANCER EVO V GR/N acompanyat d’un
instructor per a seguiment individual (per torns un sol vehicle en pista)
• Foto de grup i comiat.

Altres serveis inclosos:

• Reportatge fotogràfic durant l’activitat que es lliurarà a l’assitent en suport digital.
• Pàrquing gratuït

Serveis opcionals:

• Servei de filmació en vídeo mitjançant càmera on board, lliurat a cada assitent en
un pendrive USB.
• Reportatge fotogràfic durant l’activitat que es lliurarà a l’assistent en suport digital .

Vehicles:

Seat Ibiza Cupra cup - Tracció davantera
Bmw 318 ti Slalom series - Tracció trassera
Mitsubishi Evo V Grupo N – Tracció integral
Mitsubishi Evo VIII Ralliart - Per reconeixements

Condicions:

• Edat mínima requerida: 18 anys.
• Imprescindible presentar permís B de conduir vigent.
• Les dates poden veure’s alterades per adversitats meteorològiques, avaries mecàniques,
motius aliens a l’empresa o forces de causa major. En el supòsit que succeeixi, sempre s’informarà
anticipadament els participants i es proposaran dates alternatives.
• Obligatori portar cas i recomanable sabates de competició.

Obligatori portar un casc !!!! ... i recomanat
sabatilles de competició o bambes. 



Horaris: 

• de 9,00 a 13,00 hores

Localització: 

• Circuit flat track El Rancho Canudas
  08693 Casserres, Barcelona


