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Les inscripcions del “XI Ral∙li de la Llana ‐ Trofeu Autosi” avancen a bon ritme
La prova "Legend" ‐ aquest any en format llarg i de dos dies ‐ organitzada pels del Motor Club Sabadell i que se
celebrarà els propers divendres 10 i dissabte 11 d'abril, va quedant definida. El ral∙li, d'uns 400 km de recorregut
total dels que més de 80 seran de trams, estarà compost de dues etapes, una a realitzar el divendres i una altra
el dissabte. La del divendres, que començarà a les 19:30 hores, serà en format nocturn, i es disputaran dos trams
a repetir dues vegades. La de dissabte, més llarga i tota diürna, la compondran tres trams a repetir també dues
vegades cadascun, sent dos d'ells completament nous. Els trams són mítics de ral∙lis catalans d'abans, amb noms
típics com "Vacarisses", "Viladecavalls", "Gallifa", "l'Estany" i "Les Ferreries".
La prova serà puntuable per als campionats de Catalunya de Velocitat i també dels de Regularitat en les seves
dues modalitats "Súper Sport" i "Sport", totes per a cotxes clàssics. Aquest any a més, l'organitzador ha afegit
una categoria de regularitat FEVA, que disputarà el recorregut íntegre i dins de la caravana de la prova i amb les
carreteres tancades.
La sortida, l'arribada, la base, les verificacions i el parc tancat estaran a Sabadell, i a uns escassos tres o quatre
minuts en cotxe estarà ubicat el parc d'assistència, intentant així fer‐ho tot més còmode, proper i pràctic tant
per a l'espectador com per als mateixos pilots o equips competidors.
A falta de tres setmanes, més de 25 equips ja estan inscrits, i molts més han confirmat la seva participació,
encara que fins a sis dies abans de la prova es rebran inscripcions, el gruix d'elles durant els dos últims dies, com
marca la tradició.
El president de l'entitat, Carles Aluju, ens comentava: "Hem canviat el format a divendres i dissabte ja que
durant tot aquest últim any he estat parlant amb molts pilots i, pels seus comentaris, aquest format els agrada
bastant tenint en compte a més que molts d'ells acostumen a fer festa els divendres a la tarda. Sabem que no
tots la fan, però és que en una sola jornada igualment hauries de començar molt aviat al matí i acabar ben
entrada la matinada, mentre que així els horaris són "de luxe", no? ".

Presentació del “XI Ral∙li de la Llana Trofeu Autosi”
El proper dijous 26 de març, al "Centre Cívic Creu Alta" es celebrarà la presentació de la prova. Allà serà revelada
la localització exacta dels trams del Ral∙li, fent‐se públic el mapa i el Rutòmetre. Com que tota la informació es
publicarà a la web de l'organitzador, serà una presentació "participativa" sobretot, donarem els mínims detalls, i
després es projectarà un vídeo musical de curta durada de l'edició 2014 i s’entaularà un torn de preguntes entre
els contertulians i els assistents.

Podeu trobar la informació a la web de l’organitzador: www.motorclubsabadell.com, i també a la de la FCA:
www.fca.cat
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Foto: Briefing del rallye del 2014
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