CONCENTRACIÓ TURÍSTICA "VI MOTOCLÀSSICA BARCELONA"
Reglamentació particular
Art. 1.- ORGANITZACIÓ
1.1.- La Fundació Privada Museu de la Moto Mario Soler organitza a Barcelona el dia 1 d'abril
de 2017 la Concentració Turística no competitiva denominada "VI Motoclàssica Barcelona" per
a motocicletes històriques.
Aquest esdeveniment es desenvoluparà d'acord al Codi de Manifestacions de la FIVA, el
reglament General per a Concentracions Turístiques de la Federació Espanyola de Vehicles
Antics-FEVA i amb el present reglament Particular que ha estat aprovat per la FEVA.
Art. 2.- VEHICLES ADMESOS
Seran admesos a participar les motocicletes fabricades, almenys, 31 anys abans de la data de
l'esdeveniment, anteriors al 1986.
Les motocicletes hauran d'acomplir les normatives vigents per a la seva circulació per les vies
públiques. Abans de l'inici de l'esdeveniment, l'Organització efectuarà un control tècnic dels
vehicles, al que serà exigit, com a mínim, el Permís de Circulació, la ITV i l'Assegurança
Obligatòria del vehicle, així com el Permís de Conducció del conductor. Els participants
estrangers hauran d'acreditar la validesa de l'assegurança i el permís de conducció a Espanya.
Art. 3.- PARTICIPANTS ADMESOS
Seran admesos a participar:
-Com a conductors tots aquells posseïdors d'un permís de conduir corresponent a la categoria
del seu vehicle, vàlid al territori espanyol.
-Com a acompanyants els majors de 18 anys o menors amb autorització paterna per escrit.
Els participants estan obligats, en tot moment a respectar el codi de circulació i el present
reglament, així com les instruccions dels membres de l'organització. La no observança
d'aquesta o alguna altra norma pot donar lloc a l'exclusió del participant, perdent aquest tots
els drets.
Art. 4.- ASSEGURANCES
A més de l’Assegurança Obligatòria que s'exigirà a cada vehicle, l'Organització té contractat
una assegurança garantint les responsabilitats civils que poguessin incumbir-li derivades de la
celebració de l'esdeveniment per un límit de 600.000,- Euros.
Art.5-INSCRIPCIONS
Les inscripcions hauran de fer-se via internet a la pàgina web http://www.museumoto.com o
bé enviant la sol·licitud d'inscripció al Museu de la Moto de Barcelona, C/Palla, 10, 08002,
Barcelona.

-Nom, domicili, DNI, Passaport i número de telèfon del conductor
-Club al qual pertanyen
-Marca, model i any de fabricació del vehicle
-Justificant de l'ingrés dels drets d'inscripció
Els drets d'inscripció es fixen en 20€ (excepte per a les motos anteriors a 1918 que serà de
18€) que hauran de ser ingressats al compte ES79 2100 0671 3402 0007 9886 abans de la
data de tancament d'inscripcions (28 de març de 2017)
Art. 6.- RECORREGUT
El recorregut consta d'uns 50km. Aproximadament amb una sortida i arribada al recinte firal
de Montjuïc, amb un recorregut pels principals carrers de la ciutat i alguns trams de les
mítiques carreteres de La Rabassada i Vallvidrera.
Art. 7.- DISPOSICIÓ FINAL
Per a qualsevol altra qüestió, no recollida al present Reglament Particular, estarà regulat pel
disposat al Reglament General per a Concentracions Turístiques de la Federació Espanyola de
Vehicles Antics-FEVA.

