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Cent equips inscrits en el IV Ral·li de la Llana Clàssic
La prova del Motor Club Sabadell se celebrarà el pròxim cap de setmana
L'enorme expectació que ha despertat el IV Ral·li de la Llana Clàssic - Trofeu Autosi s'ha vist
reflectida en la xifra de cent equips inscrits que ha aconseguit el Motor Club Sabadell per a la prova
que obrirà el calendari del Clàssic Regularitat, campionat reservat a vehicles clàssics amb un mínim
de 25 anys d’antiguitat.
La sortida del primer participant s’efectuarà des del Passeig de la Plaça Major de Sabadell a les 13 h
del dissabte 9 de febrer i arribada poc després de les onze de la nit al mateix lloc, des del que
prendran novament la sortida a les a les 9 del matí de diumenge dia 10 per disputar la segona etapa.
En total, els participants hauran recorregut 490 quilòmetres amb 17 trams de regularitat.
El club que aporta més participants al IV Ral·li de la Llana Clàssic és precisament el Motor Club
Sabadell, entitat organitzadora de la prova, seguint-li en ordre d’importància el Clàssic Motor Club
del Bages. Destaquem entre els inscrits als habituals de proves de regularitat com Joan Espelt (Alfa
Romeo), Marcel·lí Martí (Morris Mini), Toni Marín de Bes (Alfa Romeo), que s’enfrontaran amb els
millors equips del Motor Club Sabadell com són els de Salvador Espinal (Fiat 131 Abarth), assidu
seguidor del campionat i del Ral·li de la Llana, Miquel Brunells (Morris Mini 1275-C), Pere Serrat (Alfa
Romeo), Marc Cruells (BMW 2002 Ti Alpina), Joan Molas (Seat 124 FL), Carlos Mestre (Seat 128
Sport), Sergi Giralt (Seat 127), Santi Sabatés (Morris Mini 1.000) i una àmplia representació de
Porsche com són els de Francesc Urpí, Eliseu i Albert Sànchez, Lluís Teixidor, Jordi Fanlo, amb una
menció especial per a Jordi Caton, l’únic participant que amb el seu Porsche ha participat en totes les
edicions, resultant vencedor de l’antic Ral·li de la Llana el 1969.
En l’apartat motocicletes el Vespa Club Sabadell ha inscrit a Manel Malo i Raúl Berga mentre que el
Moto Club Impala comptarà amb la representació de dos equips, Marc Jené i Carlos Mir amb sengles
Montesa Impala i Oriol Coromina (Montesa Impala) que farà equip amb Marc Girao amb BMW R65.
Fotos
1. - La sortida del IV Ral·li de la Llana s’efectuarà una vegada més en el centre històric de Sabadell
(Foto www.j4press.com)

2. - El veterà Jordi Caton, al que veiem aquí en companyia de Joan Fernàndez estarà novament en la línia de sortida del
Ral·li de la Llana Clàssic
(Foto Motor Club Sabadell)
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