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Comunicat de Premsa 
 
17 de gener de 2012 

 
El Campionat de Catalunya de Regularitat es posa en marxa el proper mes de febrer.  
Un any més el Motor Club Sabadell organitza el Ral·li de la Llana Trofeu Autosi, puntuable per al Campionat 
Clàssic Regularitat ® i Moto Rally Clàssic ®, aquest any en la seva vuitena edició.  
Per segon any consecutiu, la prova es desenvoluparà en una sola jornada, concretament el dissabte dia 25 de 
febrer, amb un total de 375 km de recorregut, sent 175 d'ells de trams de regularitat, i especials d'entre 6 i 25 
Km de longitud, a recórrer per les zones de les comarques del Vallès i rodalies. 
 
Calendari  
 

25 de febrer  VIII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi 
17 de març  13è Cooper Ral·li 
21 d’abril   XI Clàssic 2000 Viratges 
26 de maig  a determinar 
16 de juny  a determinar 
15 de setembre  Tres Comarques 2012 
20 d’octubre  V Ral·li Anoia Clàssics  
17 de novembre  a determinar 
  

Aquest calendari és provisional i està subjecte a modificacions. El definitiu es podrà consultar més endavant a: 
www.catmoto.com/interclubs, o a www.fcvh.cat. 
 
Bon ritme d’inscripcions 
El nombre d'inscrits en aquesta edició s'ha limitat a 120 equips. El ritme de les inscripcions, obertes des del dia 
16 de gener, és alt, perquè ja hi ha més de 20 equips inscrits en menys d'una setmana, dos d'ells andorrans. 
 
Els participants estaran agrupats en les següents categories: 
 

Clàssic Regularitat ® Categoria Màster: 10 primers classificats absoluts del 2011 
 

 Classe E:  Cotxes fabricats entre 01-01-1950 i 31-12-1960 
 Classe F:  Cotxes fabricats entre 01-01-1961 i 31-12-1970 
 Classe G:  Cotxes fabricats entre 01-01-1971 i 31-12-1980 
 Classe H:  Cotxes fabricats entre 01-01-1981 i 31-12-1983 
Sin puntuar para el Clàssic: Classe I Cotxes fabricats entre 01-01-1984 i 25-02-1987 
 

Moto Rally Clàssic ® Classe M:  motocicletes fabricades abans del 26-02-1987 
 
Horaris 
L'organització, degut a que va agradar als participants, no ha modificat substancialment els horaris de l'anterior 
edició. 
Pel que fa a les sol·licituds d'inscripció, i tal com va passar en l'anterior edició, és possible que s'hagin de 
tancar abans de la data prevista, en arribar a la quota de participants admesos en el reglament. 
El dia 20 de febrer es publicarà l'itinerari, i el 24 a la tarda es començarà la primera part de les verificacions 
administratives, que continuaran el dissabte al matí conjuntament amb les tècniques.  
La sortida del primer participant a través del podi situat a la zona comercial de l'Eix Macià de Sabadell, està 
prevista per les 12,30 hores del dissabte 25 de febrer, arribant l'últim participant al final de la prova al mateix 
lloc sobre les 23:55 hores del mateix dia. 
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Nova categoria “I” 
Aquest any s’incorpora una nova categoria, la I, destinada a cotxes que ja tenen els 25 anys, però estan fora 
de les prescripcions comunes del Clàssic Regularitat ®. Aquesta categoria no puntuarà ni bloquejarà punts de 
les altres categories, però els permetrà fer i gaudir igualment de la prova sabadellenca. 
 
Nous espònsors 
Ja és sabut que la firma "Autosi" és l’espònsor principal des del primer dia d'aquesta prova, i que l’Ajuntament 
de Sabadell i l’Estació de Servei Estadio, també ajuden econòmicament a l'organitzador, però el tancament 
comercial, per part de la central al Japó de la firma Sony, de les seves filials "Sony Gallery", ha obligat al 
personal del Motor Club Sabadell a moure fitxa per cobrir part del pressupost d'aquesta firma. Així, l’empresa 
RPS Service, vinculada al món del motor i importador de productes automobilístics, recanvis i accessoris, ha 
donat la seva confiança a la gent del Motor Club Sabadell, suplint a Sony. A més, els de Sabadell, estan 
gestionant també dos nous patrocinadors, dels quals s'espera tancar el contracte en pocs dies. 
 
Per a més informació o fotos en alta resolució 
Jaume Marco – J4 Press 
www.j4press.com 
 
http://81.184.0.202:8080/j4web/index.php?item=pag_prensa 
 
Tel. 937460550 - 657879800 
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