Programa d’activitats
08:00h.
Concentració i entrega de dorsals
Esmorzar dolç (pastissets amb cafè i llet)
09:00h.
Prova de Regularitat (Sortida del 1er
participant, direcció Navarcles)
10:15h.
Finalitzada la prova de regularitat, esmorzar
típic català ofert pels amics de Navarcles
11:15h.
Sortida de Navarcles, direcció Monistrol de
Calders i Matadepera

Full d’inscripció
Telèfon: 93 787 03 51
Fax: 93 787 03 46
web: www.athc.cat
mail: secretaria@athc.cat
ES12 2100 0423 9602 00102870

12:30h.
Arribada al centre de Matadepera (parada i
exposició)
12:45h.
Aperitiu i entrega de premis
Inscripcions i pagament:
Escuderia Atlètic Terrassa Hockey Club
mail: secretaria@athc.cat
telf contacte: 93 787 03 51
Organitza:

Amb el suport i la col·laboració de:
Ajuntament de Mura

Segueix-nos a Instagram

22 d’abril 2018

Reglament particular

ARTICLE 4. PARTICIPANTS ADMESOS

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ

4.1 Seran admesos a participar:

L’Escuderia MATHC, Motor Atlètic Terrassa Hockey Club, organitza a
Terrassa el dia 22 d’abril de 2018 el:
41 RAL·LI DE MOTOS HISTÒRIQUES
Director de la carrera: Joan Amate i Vizcarra
Director Adjunt: Jesús Salat i Freixas
Director Tècnic: Daniel Salarich Anglada
Director de cronometratge: Miquel Ferré i Serra
Comissaris Esportius: J ordi Ramón i Vidal
Jordi Sellarès Nicolàs
Lluís Ycart González
Joan Mundet i Puigmal
Joan García-Cascón i Morera
Secretària: Mª Carme Amor

ARTICLE 2. DEFINICIÓ DE LA PROVA
2.1 El recorregut del Ral·li degudament senyalitzat és de 100 km.
2.2 El tram de regularitat: La regularitat de les màquines es mesurarà al
llarg de 34km. El promig posat per l’Organització és de 40km/h. Durant
el trajecte hi haurà diversos controls secrets, per tal de comprovar
amb exactitud el promig establert. Està totalment prohibit establir
competència de velocitat entre els participants durant el recorregut
i cada una de les motos haurà de respectar el lloc asignat. Per tal
de mantenir l’esperit de la Regularitat Classica, com instruments
de mesura, están permesos el rutometre, velocímetre i cronometre,
i estaran prohibits qualsevol tipus d’aparells de mesura moderna
(terratrips, tripmasters, GPS, telèfons mòbils, amb ajudes, etc).

ARTICLE 3. VEHICLES ADMESOS
3.1 Els vehicles seran motos de carretera que compleixen les
normatives vigents per a la circulació per les vies publiques.
3.2 Tots els vehicles hauran de mantenir les característiques tècniques
i estètiques de l’època de la seva fabricació.
3.3 CATEGORIES
CATEGORIES (FIVA)
Classe A - ANTIGUES - Fabricades fins al 1903
Classe B – VETERANES – Fabricades des de 1904 a 1918
Classe C – VINTAGE – Fabricades des de 1919 a 1930
Classe D – POST VINTAGE – Fabricades des de 1931 a 1945
Classe E – POSTGUERRA – Fabricades des de 1946 a 1960
Classe F – POST CLASSIC – Fabricades des de 1961 a 1970
Classe G – MODERNA – Fabricades des de 1971 a 1980

Com a conductors, els posseïdors del corresponent permís de conducció
en vigor.
Com acompanyants, majors de 18 anys o menors amb permís matern
o patern per escrit. En el moment de la inscripció, tots els participants
queden obligats a seguir les indicacions de l’Organització i a respectar
el vigent codi de circulació. L’Organització declina tota responsabilitat
sobre els accidents que puguin tenir o originar els participants durant el
desenvolupament de la prova.

Informació PILOT
Nom
Cognoms
Domicili
Ciutat
CP
Telèfon
Mòbil

4.2 El Motor Atlètic Terrassa Hockey Club té el dret de rebutjar una
inscripció sense haver de justificar la seva decisió o per incompliment
d’algun dels punts del reglament.

e-mail

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS

Marca

5.1 Les inscripcions s’hauran d’enviar a Motor Atlètic Terrassa Hockey
Club, pels següents mitjans: fax al núm. 93 787 03 46 o correu electrònic:
secretaria@athc.cat

Model

5.2 L’import dels drets d’inscripció hauran de ser ingressats en el compte
bancari del club: ES12 2100 0423 9602 00102870, a nom del pilot inscrit
abans de la data del 21 d’abril 2018.
Els imports es fixen en: Pilot 18€, Acompanyant: 12€, Classes A-B-C:
gratuïta, Fora de termini: 20€ (l’Organització es reserva el dret d’admissió
en aquest cas)
5.3 Aquest import inclou esmorzar dolç abans de la sortida, esmorzar
Tipic Català a Navarcles, Aperitiu i record del Ral.li, Camio d’assitencia i
Ambulancia medicalitzada.
5.4 Es limita el nombre de participants a 100 pilots, per selecció, entre les
sol.licituds d’inscripció correctament rebudes i abonades.

ARTICLE 6. PREMIS I TROFEUS
6.1 El Motor Atlètic Terrassa Hockey Club atorgarà trofeus segons
el següent quadre:
· Trofeu als primer classificat de cada classe.
· Trofeu SCRATCH categoria Pre-Guerra (Trofeu KRONOS).
· Trofeu SCRATCH categoria Post-Guerra.
· Trofeu a la millor restauració (Preguerra).
· Trofeu a la millor restauració (Classica Sport).
· Trofeu a la pilot femenina millor classificada (Trofeu KRONOS).
· Trofeu a la moto més antiga.

Informació MOTOCICLETA

cc

wwwjfnf

Any
Categoria

kklnkn

Matrícula
Pilot import

€

Nº acompanyants
Acompanyants import

€

Import TOTAL

€

Enviar formulari
Signatura
El participant declara estar en possessió de la corresponent
assegurança obligatòria d’accidents. L’Organització declina
qualsevol responsabilitat per l’incompliment del vigent codi de
circulació. L’ús del casc és obligatori. Posa-te’l al cap. Trametre
la tarja i xec nominatiu a: ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB.
Apartat de Correus, 404. 08220 Terrassa / Fax: 93 787 03 46 o bé
transferència al nº de compte: ES12 2100 0423 9602 00102870
Les dades facilitades, s’incorporaran i seran tractades en un fitxer
automatitzat de l’ATHC amb la finalitat d’atendre la present relació. Les
dades són confidencials i d’ús exclusiu de l’ATHC, responsable del fitxer i
amb domicili a Ctra. de Castellar, km. 20,300 de Terrassa. Si ho desitja, pot
accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades
mitjançant un escrit dirigit al correu electrònic secretaria@athc.cat

