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L’anormal ritme d’inscripcions sorprèn a l’organització
Ja es coneixen més dades sobre el nou format del Rallye
Amb el reglament particular, anem coneixent noves dades sobre aquesta setena edició del Ral·li de la Llana
Trofeu Autosi. Confirmada la seva data per al 26 de febrer, el dia 21 es publicarà el recorregut triat per
l’organització per a aquest any, que pel que sembla es centra més a les carreteres properes a la capital
vallesana. Les verificacions administratives es realitzaran a l'interior de l’Hotel Sabadell, a la Plaça de
Catalunya, i el parc tancat començarà a configurar-se a partir de les 09:00 hores al carrer Prat de la Riba, a
pocs metres de l’hotel, on es realitzaran les verificacions tècniques.
El podi, situat com en la passada edició al costat del llac del parc, donarà pas a tots els vehicles participants a
partir de les 12 hores, els quals travessaran el pont, per sobre del llac. L’arribada del primer vehicle està
prevista a les 20:30 hores, per a finalitzar la jornada amb el lliurament de premis i un sopar.
El recorregut aproximat serà d’uns 315 quilòmetres en una sola etapa, amb 10 trams de regularitat, entre 6 i 33
quilòmetres de longitud, que es dividiran entre els 155 quilòmetres programats.
El VII Ral·li de la Llana Trofeu Autosi, serà de nou la primera prova del calendari del Campionat Clàssic
Regularitat ® i Motorally Clàssic ®, agrupat com sempre en les classes E, F, G, H i M, per a vehicles des 1950
fins al 1983 per als cotxes, i fins al febrer de 1986 per a les motos.

Més de 90 inscrits en las dos primeres setmanes
A falta de gairebé un mes per tancar les inscripcions, el nombre de participants inscrits no ha parat
d’augmentar de forma considerable dia a dia, arribant a sobrepassar les previsions més optimistes de
l’organització. Amb una mitjana de 6 a 7 inscrits diaris, es podria arribar fàcilment als 120 participants, ja que
les inscripcions estan obertes encara fins al 22 de febrer.
Tot i que equips com Giralt i Corbera, guanyadors de la passada edició en cotxes, o la parella Janot i Delcor
vencedors en motos, ja estan inscrits, molts dels actors principals del campionat de la passada edició encara
no han presentat la seva inscripció a aquest primer “meeting” del 2011.

Presentació de la prova, el dia 22 de febrer, amb sorpresa
Un any més, la "Sala d'Àmbit Cultural de El Corte Inglés" de Sabadell ha estat el lloc escollit pel Motor Club
Sabadell per realitzar la presentació de la prova, on es donarà a conèixer la llista definitiva de participants i el
recorregut, fins a aquest moment guardat en absolut secret. Dos o tres cotxes clàssics adornaran l’entrada del
centre comercial durant tota la jornada.
Un cop finalitzat l’acte propi del Ral·li vindrà la sorpresa anunciada amb una altra presentació, la del "Llibre de
la Llana 2005-2010", amb 140 pàgines dobles a tot color, promogut pel propi Motor Club Sabadell i l’agència de
premsa J4 Press, en el qual en el seu contingut hi ha les fotos de tots els pilots que, durant sis anys, han
participat en alguna de les edicions del Ral·li, així com classificacions, etc. i del que anirem donant més
informació en els pròxims comunicats.
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Foto: Podi de sortida de la passada edició.
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