XX Ral.li de la Llana
Trofeu Autosi 2019
Sabadell, 27 de juliol de 2019
El proper dissabte 14 de Setembre, es celebrarà a Sabadell el XX Ral·li de la Llana
Trofeu Autosi.
Un aniversari molt especial per aquesta prova, la primera edició va tenir lloc l’any
1968, i després d’uns anys de no disputar-se, va tornar amb molta força l’any 2005
convertint-se en tot un referent dins el món dels clàssics. Des de fa dues edicions
forma part del Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt i el Trofeu de Ral·lisprints.
La vintena edició d’aquesta prova començarà el divendres dia 13 a la Plaça Argub, al
bell mig del Parc Catalunya, amb les verificacions tècniques a mitja tarda, des d’on el
públic assistent podrà començar a gaudir de l’espectacle. Les administratives,
s’hauran fet abans al club de Tennis Sabadell.
La sortida serà dissabte a les 12:30, al podi situat a la rampa del llac del Parc
Catalunya.
Durant tot el matí el públic podrà veure els cotxes participants al Parc tancat, situat en
el mateix indret, on també hi haurà un “Village” amb tot d’activitats i botigues
dedicades al món del motor.
Com a novetats de la prova, - ja estan obertes les inscripcions amb un màxim de 120
vehicles -, hi haurà un reagrupament davant l’Ajuntament de Bigues i Riells (Vallès
Oriental), i el Parc d’Assistència continuarà com en la última edició, essent al Polígon
La Borda de Caldes de Montbui.
Aquest any ja han confirmat com a cotxe 0 les pilots del MCS, Anna Tallada i Laura
Camps, participats en diversos campionats d’Espanya. Seran les encarregades, amb
la seva experiència, de vetllar per la seguretat de les especials i dels assistents.
També seran presents el dia de la presentació del XX Ral·li de la Llana Trofeu Autosi
el dijous 29 d’agost a les instal·lacions d’Autosi a Sabadell a les 20:00h.
Apart de la presència de les pilots estrella del ral·li, comptarem també amb les
autoritats locals i els espònsors principals de la prova.
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Motor Club Sabadell
Pau Clarís, 163 – 08203 Sabadell
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Autosi Sabadell
Crta de Terrassa, 275 - Sabadell

El Motor Club Sabadell, té el plaer de convidar-vos a l’acte de presentació, que es
celebrarà el proper dijous 29 d’agost, a les instal·lacions d’Autosi Sabadell on es donarà
a conèixer el recorregut final del Ral·li. Es prega confirmació per mail.
El Motor Club Sabadell, tiene el placer de invitarles al acto de presentación que se
celebrará el próximo jueves 29 de agosto, a las 20.00 horas en las instalaciones de
Autosi Sabadell, donde se desvelará el recorrido final del rallye. Se ruega confirmación per
mail.
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