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Molt d’interès per participar en aquesta edició de la pro
participants inscrits

 
El Motor Club Sabadell est
inscripcions en aquesta edició de la pro
número de participants supera les expectatives previstes pe
membres de l’escuderia. 
En moment
inscrits a les 
caravana de vehicles per al públic assistent.
 
Categoria
  
  
  
  
 
Des de les 19:30 podrem començar a gaudir de
voltants del pòdium de sortida 
Sabadell
aquesta edició.
Els vehicles es dirigiran
Gambú
primera se
vegada finalitzada la 
d’assistència a les 00:15 per posteriorment desplaçar
tancat 
Catalunya, 
 
L’endemà u
serà a les 10:00 des de el pòdium ubicat a la ramp
Catalunya, a on es donarà la sortida a la segona secció del ral·li i 
aquesta vegada la caravana del ral·li
d’assistència ubicat 
Codines.
Des d’aquí recorreran els trams de 
Sant Feliu i Sant  Miquel del Fai. Una secció molt llarga que tindrà el 
centre d’atenció al parc d’assistència per on els vehicles passaran 
cada dos trams
 

XII RAL.LI DE LA LLANA

Molt d’interès per participar en aquesta edició de la pro
participants inscrits. 

 

El Motor Club Sabadell està molt satisfet per 
inscripcions en aquesta edició de la prova, 

mero de participants supera les expectatives previstes pe
membres de l’escuderia.  

moment del tancament de les inscripcions
ts a les diferents categories que fan preveure una vistosa 

caravana de vehicles per al públic assistent. 

Categoria: Velocitat HFIA 10 inscrits 
 Velocitat X-F 8 inscrits 
 Regularitat RSS 21 inscrits 
 Regularitat RS 25 inscrits 
 Regularitat FEVA 26 inscrits 

Des de les 19:30 podrem començar a gaudir de
voltants del pòdium de sortida ubicat al Passeig de la Plaça Major de 
Sabadell i a les 20:00 les autoritats donaran el tret de sortida a 
aquesta edició. 
Els vehicles es dirigiran cap al parc d’assistència ubicat a Can 

ús, a les 20:15 faran l’entrada per posteriorment iniciar la 
primera secció del ral·li, els trams de Vacarisses i Viladecavalls.
vegada finalitzada la primera secció els vehicles tornaran al parc 
d’assistència a les 00:15 per posteriorment desplaçar

 00:30, ubicat al carrer Prat de la Riba al costat del Parc 
Catalunya, a ón romandran fins l’inici de la segona

L’endemà un bon lloc per tornar a veure els vehicles participants 
a les 10:00 des de el pòdium ubicat a la ramp

Catalunya, a on es donarà la sortida a la segona secció del ral·li i 
aquesta vegada la caravana del ral·li es dirigiran cap el parc 
d’assistència ubicat al polígon Pla de la Costa a Sant Feliu de 
Codines. 

aquí recorreran els trams de Gallifa, Granera, Bigues i Riells
Sant Feliu i Sant  Miquel del Fai. Una secció molt llarga que tindrà el 
centre d’atenció al parc d’assistència per on els vehicles passaran 
cada dos trams realitzats i on serà un bon lloc per gaudir

XII RAL.LI DE LA LLANA 

Molt d’interès per participar en aquesta edició de la prova, amb ja 90 

molt satisfet per com han anant les 
a, ja podem dir que el 

mero de participants supera les expectatives previstes pels 

del tancament de les inscripcions son 90 els equips 
categories que fan preveure una vistosa 

Des de les 19:30 podrem començar a gaudir dels vehicles als 
ubicat al Passeig de la Plaça Major de 

les autoritats donaran el tret de sortida a 

stència ubicat a Can 
, a les 20:15 faran l’entrada per posteriorment iniciar la 

, els trams de Vacarisses i Viladecavalls. Una 
secció els vehicles tornaran al parc 

d’assistència a les 00:15 per posteriorment desplaçar-se fins el parc 
ubicat al carrer Prat de la Riba al costat del Parc 

segona secció. 

n bon lloc per tornar a veure els vehicles participants 
a les 10:00 des de el pòdium ubicat a la rampa del llac del Parc 

Catalunya, a on es donarà la sortida a la segona secció del ral·li i 
es dirigiran cap el parc 

de la Costa a Sant Feliu de 

Gallifa, Granera, Bigues i Riells-
Sant Feliu i Sant  Miquel del Fai. Una secció molt llarga que tindrà el 
centre d’atenció al parc d’assistència per on els vehicles passaran 

i on serà un bon lloc per gaudir-los. 
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L’arribada del 
serà a les 
premis.
 
El públic assistent 
pàgina we
  
www.motorclubsabadell.com
 
I durant el 
pòdiums i parc
 
 
 
Per a mes informació:
Guillem Cuadrat
premsa@motorclubsabadell.com
 
 
 
 

L’arribada del primer participant del ral·li al parc tancat de Sabadell 
serà a les 20:00 i als voltants de les 21:45 esta previst l’entrega de 
premis. 

El públic assistent disposa de tota l’informació de la pro
gina web de l’escuderia: 

www.motorclubsabadell.com 

I durant el ral·li es repartirà, pel personal de l’escuderia
pòdiums i parcs d’assistència. 

Per a mes informació: 
Guillem Cuadrat 
premsa@motorclubsabadell.com 

primer participant del ral·li al parc tancat de Sabadell 
esta previst l’entrega de 

informació de la prova a la 

el personal de l’escuderia, un díptic als 



 
 
 
 
 
5/abril / 2016 

1 
 

participants inscrits.


