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XII RAL.LI DE LA LLANA
Una vegada més el Motor Club Sabadell està ja treballant en una
nova edició del ral·li de la Llana Trofeu AUTOSI puntuable per als
Campionats Catalans de clàssics

L’equip humà del Motor Club Sabadell ja fa alguns mesos que
treballa per dur a terme, pels propers dies 8 i 9 d’abril una nova
edició d’aquesta mítica prova. Aquesta edició serà la dotzena des de
que el 2005 es recuperes.
El Club continuarà mantenint el mateix format de la prova que tant
èxit va assolir en la darrera edició. De nou seran dos dies, divendres
i dissabte, i l’itinerari com es habitual transcorrerà per les carreteres
de la comarca recorrent els trams més populars de les darreres
edicions.
La jornada de divendres començarà amb les verificacions tècniques
a Can Gambús de les 15h fins les 18.30h per posteriorment donar-se
el tret de sortida del ral·li a les 20h des de el podi ubicat al Passeig
de la Plaça Major -com a gran novetat aquesta any-, al bell mig de
Sabadell, per fer després 4 trams totalment nocturns, trams que
mantindran l’autèntic esperit dels ral·lis. Dissabte l’inici de la segona
etapa repetirà el mateix podi de sortida, a partir de les 10h i aquesta
vegada realitzaran 8 trams totalment diürns fins aproximadament les
18.30h.
El ral·li, com sempre, puntuarà per a les següents categories:
• Campionat de Catalunya de Ral·lis de grup H (clàssics velocitat)
• Legend-Cat (velocitat d’exhibició, sense classificacions)
• Regularitat Súper Sport RSS
• Regularitat Sport RS
• FEVA
Com ja es habitual en aquesta prova l’empresa del sector
automobilístic “AUTOSI“ en continuarà sent l’espònsor principal, i així
d’aquesta manera es consolida el compromís que aquesta empresa
té amb el ral·li i el club des de la segona edició, ara farà onze anys.
A mes a mes també comptem amb la col·laboració de les empreses
“RPS SERVICE” i “URPI SPORT”.
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Per a mes informació:
Guillem Cuadrat
premsa@motorclubsabadell.com
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