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III Campionat Social MCS 2021

TROFEU SOCIAL MCS 2021
El Motor Club Sabadell organitza el “III Trofeu Social MCS 2021”, campionat social que pretén 
difondre i promocionar la participació en l’esport de l’automobilisme en les seves diferents modalitats 
entre els seus socis

ASPIRANTS
Seran aspirants a puntuar en el Trofeu Social MCS 2021 tots els socis del club que reuneixin els 
següents requisits: 
Estar inscrits a les proves puntuables a nom del Motor Club Sabadell 
Tenir la quota de soci del club al dia 
Portar l’adhesiu “MCS” del Motor Club Sabadell en el vehicle participant, preferiblement a la part 
esquerra inferior del vidre de darrera 
 
PROVES PUNTUABLES
Seran puntuables per al “III Trofeu Social MCS 2021” totes les proves que estiguin sota la tutela de 
la FCA, la RFEdA, i les equivalents autonòmiques, estatals i internacionals. 
En el cas d’Espanya: CERA, CERT, CERTT, CERVH, CEEA, muntanya i karting. 
En el cas de Catalunya: ral·lis d’asfalt, ral·lis de terra, muntanya, circuits, autocròs, resistència, trial, 
karting i rallycròs 
I totes les proves d’altres campionats organitzades per la FIA i federacions filials d’aquesta. 

PUNTUACIONS I COEFICIENTS 

PUNTUACIONS
Per prendre part en la sortida de la prova, 1 punt. Per acabar la prova, +2 punts. Per fer podi de 
classe a la prova, +2 punts. Guanyador absolut de la prova, +1,5 punts. Segon classificat absolut, +1 
punt. Tercer classificat absolut, +0,5 punts 

COEFICIENTS   
S’aplicaran els següents coeficients multiplicadors en funció de l’àmbit de la prova: 
Prova internacional coeficient 1,4. Prova d’àmbit estatal coeficient 1,2 i prova autonòmica coef. 1 
S’entén per àmbit internacional proves de campionats multi estatals organitzats per la FIA. 
S’entén per àmbit estatal les proves de campionats estatals organitzats per la RFEdA, FFA o 
equivalents, tals com campionats d’Espanya, campionats de França, etc... 
S’entén per àmbit autonòmic les proves de campionats organitzats per les federacions autonòmiques 
o regionals com la FCA, FADA, FACV, ACA o equivalents, tals com campionats de Catalunya, Aragó, 
Andorra, etc...



MOTOR CLUB SABADELL
Pau Claris, 163 local - 08205 Sabadell - telf. 657 870 800 - www.motorclubsabadell.com

SEGUIMENT DE LA CLASSIFICACIÓ
Tothom qui vulgui participar en aquesta classificació haurà d’informar al club,  per tal de poder fer el 
seguiment dels seus resultats i corresponent puntuació en el “III Trofeu Social MCS 2021, adjuntant 
la següent documentació sobre la prova que participi:
Llistat d’inscrits de la prova 
Fotografia de l’equip participant (cotxe, pilot i copilot –si s’escau-) 
Classificació final oficial de la prova 
I enviar-ho a social@motorclubsabadell.com

ACTUALITZACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ
La classificació s’actualitzarà periòdicament, quedant-hi reflectides les puntuacions de les proves ja 
disputades i es publicaran a la web del club.

PREMIS
La classificació s’actualitzarà periòdicament, quedant-hi reflectides les puntuacions de les proves ja 
disputades i es publicaran a la web del club.


