V RAL∙LI CLÀSSIC 3 COMARQUES
DISSABTE 7 DE SETEMBRE DE 2.013
Moto Club Manresa, un any més torna a organitzar el Ral∙li Clàssic 3 Comarques,
de regularitat per a motos i cotxes clàssics. El ral∙li és puntuable per el
Campionat de Catalunya del Clàssic Regularitat, que convoca la Federació
Catalana d’Entitats de Vehicles Històrics.
En cas de no fer‐se cap més ral∙li, serà l’únic puntuable per al Campionat, tot i
que s'estan fent gestions perquè es facin més proves.
Aquest any es varia totalment el sistema, adoptant noves normes per a fer‐lo
més fàcil i més atractiu per aquells participants que la seva meta no és la
estricta competitivitat, sinó que és la practica de l’especialitat de la Regularitat,
tal com era anys enrere, donant cabuda als participants sense aparells, perquè
tinguin opció d'estar entre els millors i puguin comparar les seves aptituds, per
posar‐se al nivell dels més experts que porten tota mena d’aparells de mesura.
També dir‐vos que serà mes curt de l'habitual, pel fet de que es pugui gaudir
d’un dinar de germanor que es troba a faltar en alguns ral∙lis. Aquest dinar serà
opcional per tots els participants. Només caldrà fer la reserva en el full
d'inscripció per a poder‐ho tenir encomanat al restaurant on celebrarem també
el repartiment de premis i que ens permetrà arribar d'hora a casa.
Us donem una sèrie de dades perquè us en feu una idea i esperem que siguin
estimulants per a vosaltres. Dir‐vos també, que no deixeu per els últims dies la
inscripció, per tal de facilitar‐nos la feina de preparació de la prova.
El ral∙li serà el dissabte dia 7 de setembre, amb sortida a la població de
Balsareny. Consta d'un recorregut de 220 km., dels quals 170 són de regularitat
amb 4 trams amb mitjana imposada i 2 trams a calcar, tots ells amb sortida i
arribada a Balsareny. Les verificacions administratives i tècniques seran de les 8
a les 9 del matí. La sortida del primer participant a les 9:30 hores i l'arribada a
les 14:15 hores.
El lliurament de trofeus, serà després de publicar les classificacions, que es faran
mentre estem dinant. A nivell de trofeus, per aquest ral∙li, s'han establert unes
classificacions que són lleugerament diferents de les del Campionat, per tal que
puguem donar trofeus a més participants. Una fórmula que hem de provar per a
veure com funciona, cosa que haureu de confirmar vosaltres. Aquestes normes
les trobareu en el Reglament Particular en l'Article 4.
Podeu trobar la informació al www.motoclubmanresa.com i al del Campionat
del Clàssic Regularitat (www.catmoto.com/interclubs/).
Us esperem a tots un cop més i alhora us desitgem unes bones vacances.
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