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Tot a punt per al III Ral·li de la Llana Clàssic
El Motor Club Sabadell ha aconseguit 84 equips inscrits

El Motor Club Sabadell, entitat organitzadora del III Ral·li de la Llana Clàssic -II Trofeo Autosi ha
tancat el termini d'inscripcions amb un total de 84 equips participants, xifra important per a aquesta
prova que serà la primera puntuable per al Campionat de Catalunya de regularitat de vehicles
clàssics, oficialment denominat Clàssic Regularitat 2007 i que constarà de 460 quilòmetres amb 17
trams de regularitat.
Entre els inscrits figura l'actual campió de Catalunya Salvador Tallada, que pilotarà un competitiu
Ford Fiesta Brunells, els vencedors del passat Ral·li de la Llana Agustí i Marc Vilella amb el seu Alfa
Romeo Spider Veloce, Toni Marín amb un Alfa Romeo Giulietta de 1959, probablement el més antic
de la prova, el sabadellenc Salvador Espinal amb el seu Fiat 131 Abarth, Marcel·li Martí amb un Mini
Cooper, al costat d'un grup de pilots que han escollit la marca Porsche per participar en el Ral.li de la
Llana com són Carles Barangé amb un 914/6 GT, Ramón Rossinés, Jordi Catón, Francesc Urpí,
Carlos Beltrán i Antoni Tena amb 911 i Xavier Salvador amb un Porsche 356 B de 1962. Entre els
que participen en motocicleta destaquem els dos equips del Vespa Club Sabadell formats per Manel
Malo i Toni Janot i per Mario Bernaus i David Jorba, amb les seves respectives Vespa.
Les verificacions administratives i tècniques començaran el dissabte 3 de febrer a les 10 del matí i
posteriorment els vehicles inscrits quedaran en situació de Parc Tancat en el mateix centre històric
de Sabadell, en el Passeig de la Plaça Major, on a partir de les 13 h es donarà la sortida. La primera
part de la prova es desenvoluparà amb llum diürna fins a la població de Vacarisses, on hi haurà una
neutralització/reagrupament de 45 minuts a un quart de sis de la tarda, per seguir després fins les
22,30h. en el qual arribarà de nou el primer participant al parc tancat de Sabadell. El diumenge a les
9 del matí es donarà la sortida de la segona etapa amb 155 km i 5 trams de regularitat, acabant la
prova a Castell Arnau.
Foto (cedida gentilment per www.j4press.com)
Salvador Espinal (Fiat 131 Abarth) tercer classificat el 2006 lluitarà de nou pels llocs|parades de cap.
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Salvador i Xavier Espinal - Ral·li de la Llana 2006

