
 
 
 

           Full d’inscripció 
VII Trobada Motos Clàssiques a Corbera de Llobregat el 08 de 

Maig de 2022 
 
 

 

Dades del participant _ 
 

Nom i Cognoms: …………………….….………………………..…….………………………………………………. 

 
Telèfon:…………....……………. e-mail :…..…………………………………………………................................ 
 
Municipi:............................................................................................................................................................ 

 
         Club al qual pertany:........................................................................................................................................ 

 
 

Dades del vehicle  
 

Vehicle marca:………………......................…….........……  

Model:……...................…….....…......………………........... 

 
Matrìcula :…...................................... Any : ….........……..… Cilindrada CC: .……............... 

 
Municipi de procedència a la trobada (si diferent de anterior) ....................................................................... 

 
 

Inscripció  
 

1- Indicar persones : 

 
 INSCRIPCIO PILOT :  22 euros  (On-line 20 euros) 

(Veure reglament i indicacions de la trobada en full adjunt) 

 
Signatura _ _   

 



 

 

Reglament i indicacions 
VII Trobada Motos Clàssiques a Corbera de Llobregat el 08 

de Maig de 2022 
 

Vehicles admesos 
 

1- Son admeses a la trobada tot tipus de motocicletes i scooters fabricats abans de l’any 1986. 

2- És imprescindible disposar de la preceptiva assegurança del vehicle i ITV en vigor per participar a la trobada. 

 
Inscripció i preus 

 

3- Els participants es poden inscriure el mateix dia de la trobada o també es poden preinscriure omplint el full 

d’inscripció i remetent-lo, juntament amb el comprovant d’ingrés bancari a l’adreça de correu electrònic 

mccorbera2015@gmail.com 

Nº de compte: ES65 0081 5339 8700 0117 4318 

        Preu de la participació : 22 euros pilot  (20 euros amb preinscripció on-line)  

[Per gaudir de la gratuïtat esmentada al cartell, caldrà identificació] 

4- Aquesta quota d’inscripció dona dret a esmorzar, participació en els premis i sorteigs que es realitzin, tour de 82 

Km. aprox. pel Penedès-Anoia.  

Adjuntem track de la ruta : https://calimoto.com/calimotour/ruta-sabado-19-r-fTOvaUVw2p 

5- Al fer la inscripció se us entregarà un dorsal numerat que haurà d’estar visible per tal d’identificar el participant. 

Queda totalment prohibit llevar i intercanviar aquest distintiu entre els participants. 

 

Responsabilitats 
 

6- Els participants respectaran en tot moment les indicacions dels organitzadors, que aniran degudament identificats 

amb armilles reflectores. L’aparcament de les motos al parc tancat es farà seguint les indicacions dels membres 

de l’organització. 

7- Durant la volta programada s’ha de seguir el codi vigent de circulació. L’organització no es fa responsable dels 

accidents que es poguessin originar en el transcurs de la trobada, inclòs el tour pel poble . 

 

Al moment de la inscripció se us lliurarà un full en el qual signeu un acord pel qual el MC Corbera no es fa 

responsable            de qualsevol dany personal o material que pugueu patir. Cal seguir bé aquestes indicacions per 

evitar que passi res desagradable. 

 

mailto:mccorbera2015@gmail.com


8- El vehicle que mantingui una conducta agressiva o que generi qualsevol risc per a la resta del grup 

provocarà    la seva expulsió immediata de la Trobada per part de la organització. 

9- Cap vehicle podrà sortir de ruta sense el distintiu que proporcionarà l’organització. 

10- A la meitat aprox. de la ruta, C-244, Km.15, es farà un reagrupament, en el lloc indicat, on s’oferirà una 

beguda i,  un cop realitzat,  tornarem a sortir per seguir la ruta . 

11-  Seguir em en  tot moment les indicacions dels organitzadors de la trobada. Si algun vehicle tingués 

avaria o qualsevol incidència, el M.C.C. disposarà d’un vehicle escombra que recollirà els participants. 

12- Un cop finalitzada la ruta, i ja en el punt d’arribada, procedirem a fer un aperitiu i l’entrega de premis, 

que passem a relacionar a continuació: 

- Cap de Setmana Romàntic per a dues persones al HOTEL CAN RAFEL, amb 

esmorzar i sopar inclosos. 

- Dinar per dues persones al Restaurant Mirador  

- Dinar per dues persones al Restaurant del S.E.C.  

- Sorteig d ’equipament per motoristes .  

 

 
HORARIS: 
 
La trobada tindrà lloc a l’Escola Jaume Balmes, Passeig del Arbres, 27 , Corbera de Llobregat, a on us 

esperem a partir de les 9 del matí. 

De 9 a 9.45 h.   esmorzar organitzat pel Moto Club Corbera. 

De 9.45 a 10 h.  briefing per explicar la ruta  

A les 10 h.  sortida e inici de la ruta organitzada. 

A les 11.30 h   reagrupament a la carretera C-244, Km.15, terme de Mediona, en el lloc indicat 

   per la organització. 

A les 12.15 h.   sortida direcció punt de arribada a Corbera de Llobregat.  

   Arribada prevista a les 13.30 h. 

A partir de les 13.30 h. procedirem a donar el aperitiu i es farà l’entrega de premis i el sorteig. 

 
ESPEREM LA VOSTRA TOTAL COL·LABORACIÓ EN EL SEGUIMENT D’AQUESTES INDICACIONS, LES 

QUALS  ASSEGURARAN L’ÈXIT DE LA TROBADA.  

FINS DIUMENGE 8 DE MAIG! 

 
 
He llegit i estic d’acord amb les normes, i renuncio a recórrer contra la organització 

 

Signat:    

 
Nom i data: _   

 


