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Matadepera 

               La “I Gimcana Autosi Trofeu Aixam” 
 
 

1.- DEFINICIÓ: 
El Motor Club Sabadell, amb l’esponsorització d’AUTOSI, Concessionari AIXAM a Sabadell, organitza a 
Matadepera, el diumenge dia 1 de setembre: 
 

            “I GIMCANA                     TROFEU AIXAM” 
 

2.- DEFINICIÓ DE LA PROVA: 
La “I Gimcana Autosi Trofeu Aixam” serà una prova de caire NO competitiu NI federat, dins els actes de la Festa 
Major de Matadepera, on es premiarà l’astúcia i l’habilitat del conductor i de l’acompanyant, complementant les 
activitats de la “Marató de TV3”.  
Lloc: C/. Enric Genescà, entrant per la Plaça de les Oliveres (costat riera) de Matadepera, i l’hora d’inici serà a les 
11:30h, però cal ser-hi una hora abans, a les 10:30h. 
 
3.- VEHICLES ADMESOS: 
Seran admesos a participar tots els vehicles “sense carnet”, Aixam o d’altres marques. Els d’altres marques NO 
poden dur publicitat de la seva marca. El mateix vehicle pot participar varies vegades en equips diferents. 
 
4.- PARTICIPANTS ADMESOS: 
El nombre màxim de participants serà de 30 equips formats per un màxim de 2 persones, conductor i acompa-
nyant. Seran admesos a participar totes les persones de totes les edats, sense cap límit. El conductor haurà d’estar 
en possessió de la llicència de conducció de vehicle “sense carnet”, una pòlissa d’assegurança vigent, i una 
“autorització paterna”. L’acompanyant pot no tenir-ne, o tenir el carnet de conduir normal. Si no teniu vehicle, podeu 
participar igualment amb un de la marca AIXAM, cedit per AUTOSI.  
 
5.- INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es podran fer a partir del 15/7 fins el 30 d’agost a les 18:00h a la web del Motor Club Sabadell: 
http://www.motorclubsabadell.com/index.php/formulari-dinscripcio-de-la-i-gimcana-autosi-trofeu-aixam/  
En la inscripció es requeriran una sèrie de dades de caràcter obligatori com el nom, número de telèfon, anys o data 
de naixement, marca del cotxe, model, etc.  
El preu de la inscripció correspon a una donació en col·laboració amb la “MARATÓ de TV3”, i serà una quantitat 
totalment voluntària, als quals l’espònsor AUTOSI – AIXAM afegirà una quantitat idèntica, i en transferirà la totalitat 
al compte de “La Marató de TV3” el mateix dia 2 de setembre. 
El pagament cal fer-lo al Banc Sabadell, al compte del MCS numero: ES44 0081 0900 8600 0256 4963, posant tant 
el vostre nom com “Gimcana Autosi Aixam” a la referència de la transferència. 
L’organitzador lliurarà una placa adhesiva tipus “ral·li” amb un número de dorsal, que caldrà ubicar-la ben visible en 
el capot davanter. 
  
6.- VERIFICACIONS i BRÍFING 
L’organitzador, farà una verificació administrativa de les dades de tots els participants, i una d’ocular al vehicle, a fi i 
efecte de que tots els equips acompleixin perfectament aquest  reglament. 
A les 10:30h, (una hora abans de l’inici) al mateix C/. Enric Genescà de Matadepera, l’organitzador farà una sessió 
informativa o “brífing” obligatòria per tots els participants, on es donaran els darrers detalls pel que fa al circuit i a 
proves a realitzar i penalitzacions. 
 
7.- CLASSIFICACIÓ 
Es farà en base a la suma de punts obtinguts en les penalitzacions de cada prova fallada i en base al temps total 
obtingut en segons per fer tot el recorregut. Guanyarà qui MENYS punts obtingui. El NO compliment estricte 
d’aquesta reglamentació i de les normes explicades al brífing, comportarà immediatament l’EXCLUSIÓ. 
 
8.- TROFEUS 
Autosi i AIXAM donaran trofeus als 10 primers equips classificats.  


