El Ral·li de la Llana Ripollès - Trofeu Autosi
tornarà a tenir caràcter internacional
17 de maig de 2022. Després de l’èxit i el seguiment mediàtic i de públic que va
assolir l’edició de l’any passat amb la participació i la victòria dels mundialistes
Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, pilotant el Hyundai i20 coupé WRC oficial, el
Motor Club Sabadell, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Ripollès,
l’Ajuntament de Ripoll i la resta de municipis pels quals passarà la prova, ja treballa
en l’edició d’aquest any, la número 23, que es disputarà el 17 de setembre pròxim, i
que tindrà el seu centre neuràlgic a la capital del Ripollès.
El ral·li tindrà 7 trams o especials, que en alguns casos es faran dues vegades, i un
total de 320 km, dels quals 105 seran cronometrats (5 km més que l’any passat). El
traçat previst, que recorrerà el Ripollès, l’Osona i la Garrotxa, territoris tots tres amb
una forta tradició i afició automobilista, permetrà recuperar de nou diversos trams
mítics que van formar part del mundial de ral·lis entre els anys 1991 i 2004.
La prova, que és puntuable amb coeficient 6 per al campionat de Catalunya de ral·lis
d’asfalt i les copes Pirelli i Michelín, també ha estat inscrita al calendari de la
Federación Española de Automovilismo (RFEDA) i podrà acollir, per tant, d’una
manera oficial la participació de pilots internacionals. Ara fa precisament 50 anys, el
1972, el Ral·li de la Llana, en la seva primera època, ja va arribar a ser una prova
puntuable per al campionat espanyol, un fet que no es descarta que pugui produir-se
de nou en edicions pròximes.
Les verificacions administratives i tècniques es faran el divendres, dia 16 a la tarda vespre, mentre que la sortida de la cursa es farà l’endemà dissabte, al matí, a partir
de les 9 hores, davant del Monestir de Santa Maria de Ripoll, on també finalitzarà el
ral·li 10 hores més tard, a partir de les 19’15, quan és prevista l’arribada del primer
participant.
El parc tancat d’arribada serà també davant del monestir mil·lenari i la jornada podrà
seguir-se via streaming a través del canal del ral·li a YouTube.
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Agenda

XXIII Ral·li de la Llana Ripollès – Trofeu Autosi
Puntuable per al Campionat de Catalunya de ral·lis d’asfalt, Copa
Michelín i Copa Pirelli
Inscrit al calendari de la Real Federación Española de
Automobilismo (RFEDA)

Lloc: Ripoll (Ripollès)
Dies: 16 i 17 de setembre.
Horari:
Verificacions: divendres 16, tarda-vespre
Cursa: dissabte 17, de les 9 hores a les 19’15 hores
Categories: Velocitat, Regularitat Sport i Ral·li Sprint (menys km
cronometrats)
Recorregut: 320 km pel Ripollès, l’Osona i la Garrotxa
Trams especials: 7 (un total de 105 km cronometrats)
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