2º Clàssic de la Llana – Trofeu Autosi

Campionat de Catalunya de Regularitat
per a vehicles històrics
11 i 12 de febrer de 2006

www.fotoracing.com

II Ral·li de la Llana – TROFEU AUTOSI
de regularitat, per vehicles clàssics.
11 i 12 de febrer del 2006
Campionat de Catalunya Clàssics Regularitat 2006

AVANÇ DE LA PROVA
DEFINICIÓ:

El Motor Club Sabadell, organitza el 2on. RAL·LI DE LA LLANA, que tindrà lloc els dies
11 i 12 de febrer de 2006.

DESCRIPCIÓ: EL II RAL·LI DE LA LLANA, constarà de:
•
•
•
•
•

Distancia aproximada del recorregut : 350 Km.
Número d’etapes: 2 (una el dissabte tarda i vespre, i l’altra diumenge al matí)
Número total de trams de regularitat : 11, tots diferents.
Situació dels trams: Trams MÍTICS del Vallès i rodalies.
Distancia aproximada total dels Trams : 140 Km.

VEHICLES ADMESOS: Seran admesos a participar
•

Vehicles definits en el reglament de la FIVA i la FCVA dins del Campionat de Catalunya de
proves de regularitat d’asfalt, agrupats en les divisions habituals: E, F i G.
(Vehicles construïts durant i abans de l’any 1981)

INSCRIPCIONS : Preu: inclosa assegurança, berenar, sopar i dinar, tot per dos persones:
225,00 €
A la nostra web hi trobareu el formulari d’inscripció, informació més detallada, i el preu dels
àpats suplementaris de les parelles o amics, així com preus especials reduïts dels hotels.
www.motorclubsabadell.com
TROFEUS: Els trofeus que es lliuraran seran els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
CALIBRACIÓ:

Trofeu especial AUTOSI al 1er classificat scratch.
15 primers de la classificació general scratch (conductor i acompanyant)
3 primers classificats de cada grup o divisió, E, F, G, N
1er equip classificat del Motor Club Sabadell
1er classificat conductor i 1er classificat acompanyant ... “MÉS VETERANO”
1er classificat conductor i 1er classificat acompanyant ... “MÉS JOVE ...”
Dos primers Alfa Romeo, gentilesa d’Autosi by Difisa
Medalla recordatori per tots els participants gentilesa d’ El Corte Inglés.
Es publicarà puntualment el tram de calibració a la nostra web www.motorclubsabadell.com

HORARIS PREVISTOS:
Sortides del primer concursant :
Mitges parts previstes
Arribades previstes del primer:

Motor Club Sabadell
Major, 125
08208 Sabadell
mcs@motorclubsabadell.com

16:30 del dissabte – 8:00 del diumenge
1/2 hora dissabte – 1/4 d’hora diumenge
21:25 del dissabte – 12:55 del diumenge

Contactes: Jordi Aluju – 630 43 41 85 – jordi@aluju.com
Joan Molas – 629 24 69 97 – jmolas629@hotmail.com
Joan Antoni Enrich – jaenrich@motorclubsabadell.com

