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El Motor Club Sabadell ha presentat la XIX edició del
Ral·li de La Llana amb importants novetats
Gran èxit d’assistència i d'inscrits
Més d’un centenar de persones van anar a la presentació del “XIX Ral·li de la
Llana Trofeu Autosí”, a les instal·lacions d’Autosi a Sabadell, on es va desvetllar
el recorregut de la prova, que segurament haurà de tancar les inscripcions una
setmana abans dels previst.
La primera “Llana” es va disputar ja fa 50 anys dins del campionat de Catalunya
de velocitat d’Asfalt, i en aquesta edició, després de 5 dècades, torna a puntuar
per al català de ral·lis de velocitat d’asfalt, ral·lisprints, i els ja habituals velocitat
i regularitat per a cotxes històrics y clàssics.
La sortida de la prova es farà el dia 15 de setembre a les 12 del migdia al Parc
Catalunya, davant de l’edifici Paddock. I en el mateix lloc de sortida, s’ubicarà
un “village” dedicat al motor amb concentracions de cotxes i simuladors de
curses professionals, marxandatge, i per qui vulgui prendre alguna cosa, hi
hauran track-foods diversos.
Aquesta edició de la Llana desplaça el parc d’assistència a Caldes de Montbui,
per estar més a prop dels trams.
Aquest any, el primer tram passa per Sant Miquel del Fai, tram difícil i
espectacular per les vistes i una cruïlla que fa les delícies dels espectadors.
Pel segon tram, els pilots arriben prop de Vic per a realitzar el mític tram de
l’Estany, ràpid i de fàcil aparcament per al públic. I l’últim tram va de Sant Feliu
de Codines a Bigues, tram molt conegut pels amants del motorsport, també
assequibles per al públic.
Els participants faran dues passades als tres trams, disputant un total entre
trams y enllaços d’uns 250 km., dels que uns 56 són cronometrats.
Més informació a: www.motorclubsabadell.com

