Comunicat de Premsa
07 de gener del 2011

Nou format per al VII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi, que un any més serà la prova
inaugural del Campionat "Clàssic Regularitat" ® i del "Motorally Clàssic" ®.
Després de veure’n vàries possibilitats, el 26 de febrer és la data escollida.
De nou, l’Eix Macià de Sabadell serà l’escenari escollit pel Motor Club Sabadell per situar la sortida i el parc
tancat d’aquesta setena edició del Ral·li de la Llana Trofeu Autosi. El pont que creua el llac del Parc Catalunya
veurà de nou una desfilada de tots els vehicles clàssics construïts entre els anys 1950 i 1983. Si sumem els
anteriors sis ral·lis, Porsche ha estat la marca triada per un major nombre de participants, amb un total de 124,
seguit per SEAT amb 96 i Mini Morris amb 55. Més de 30 marques tan conegudes com Renault, Wolskwagen,
BMW, FIAT, Alfa Romeo, Mercedes, Audi, Chevrolet, Citroën, Datsun, Ferrari, Lancia, Lotus, MG o Volvo
copen la resta de les inscripcions.

Nou format. Un sol dia, i inferior número de quilòmetres.
Com a mesura d’austeritat, l’organització ha decidit reduir la prova de dos dies a un de sol, incidint així
directament en el preu de la inscripció i sense minvar per això la seva qualitat. La prova es disputarà
íntegrament dissabte 26 de febrer, amb inici previst sobre les 12:00 hores i tornada sobre les 20:30 hores del
mateix dia. També disminuirà el numero de quilòmetres totals del recorregut, que no arribarà als gairebé 600
de l’edició anterior, quedant-se en una mica més de 300.

Inici de les inscripcions
La prova serà puntuable per als campionats "Clàssic Regularitat 2011" ® i "Motorally Clàssic 2011" ®,
convocats per la FCEVH (Federació Catalana d'Entitats de Vehicles Històrics). Les inscripcions es podran
tramitar a partir del dia 12 de gener a la web de l’organitzador: www.motorclubsabadell.com, agrupades en 5
categories:
Clàssic Regularitat ®

Classe E:
Classe F:
Classe G:
Classe H:

cotxes fabricats entre 01-01-1950 i 31-12-1960
cotxes fabricats entre 01-01-1961 i 31-12-1970
cotxes fabricats entre 01-01-1971 i 31-12-1980
cotxes fabricats entre 01-01-1981 i 31-12-1983

Motorally Clàssic ®

Classe M: motocicletes fabricades abans del 26-02-1986

L’organització espera passar del centenar de vehicles, tal i com ha succeït en les últimes edicions, així com
augmentar també la qualitat de les muntures exposades al parc tancat sabadellenc.

Nova categoria “Màster”
Una novetat important enguany ha estat la creació, per part de la Federació, de la nova categoria anomenada
"Màster". Els deu primers classificats del campionat de l’any anterior que participin aquest any a les proves del
Clàssic Regularitat ® competiran sempre en aquesta categoria, duent el mateix dorsal durant tota la
temporada. Es donarà així més oportunitat a la resta de competidors.
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De nou, un campionat amb 8 o 9 proves puntuables
La prova vallesana obrirà el calendari català el pròxim 26 de febrer amb la celebració del VII Ral·li de la Llana
Trofeu Autosi. Divendres a la tarda, a partir de les 19:00 hores i a la zona del parc tancat del Parc Catalunya, ja
es podran admirar els primers vehicles que avancin les verificacions administratives. La resta les hauran de
realitzar el dissabte a partir de les 9:00 hores, així com les tècniques, que acabaran sobre les 11:00 hores. La
sortida serà a les 12:00 hores i l’arribada del primer participant es preveu sobre les 20:30, al mateix lloc.
Calendari provisional del Clàssic Regularitat ® pel 2011:
26 de febrer
19 de març
16 de abril
30 de abril
21 de maig
4 de juny
3 de setembre
1 de octubre
19 de novembre

VII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi
A confirmar
Rally de Calonge – Club Mini Cooper
Rallye 2000 Viratges – Biela Club Manresa
Rally Anoia – Moto Club igualada
Ral·li Andorra – ACA i AAVA
A confirmar
A confirmar
A confirmar

Per a més informació o fotos en alta resolució
Jaume Marco – J4 Press
www.j4press.com
Tel. 937460550 - 657879800
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Foto: Pòster VII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi - 2011
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