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65 Rally Moritz Costa Brava, un ral·li que trencarà motlles
24 i 25 de març amb nucli central de la cursa a Girona
558 km de recorregut dels quals 183 seran de velocitat en 11 trams
170 pilots o equips han manifestat la intenció de participar a la cursa

Girona, 16 de gener de 2017.– S'han publicat a www.rallyclassics.org tots els
detalls del 65 Rally Moritz Costa Brava, primera de les nou proves puntuables
pel ‘FIA European Historic Sporting Rally Championship’, a més d'obrir també
els campionats d'Espanya i de Catalunya de Vehicles Històrics, en tots dos
casos en les seves modalitats de velocitat i regularitat i sempre en carretera
tancada.
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RallyClassics està duent a terme una intensa campanya d'informació i contacte
amb pilots i equips que fins avui està donant com resultat una llista de
preinscrits que ronda les 170 unitats, una quantitat extraordinària que haurà
d'anarse concretant a partir d'avui mateix amb l'obertura oficial del termini per
la inscripció. RallyClassics s’està preparant, davant l'arribada de molts inscrits,
per poder acontentar en tant que sigui possible les ganes de córrer el Rally
Costa Brava, molt apreciat pels participants de tota Europa.
El 65 Rally Moritz Costa Brava arrencarà a les 18 hores del divendres 24 de
març des del podi instal·lat a l'avinguda Ramon Folch de Girona. Aquesta
primera etapa constarà de tres trams cronometrats: ‘Santa ColomaCladells’
(14,40 km), ‘Sant HilariOsor’ (12,57 km) i ‘Els Ángels’ (15,68 km), tots ells de
nit, finalitzant a partir de les 22 hores a l'aparcament La Copa, lloc on els
cotxes tindran el parc tancat.
La segona etapa, íntegrament diürna, arrencarà a les 8.30 hores del dissabte
25 i els participants hauran d'afrontar tres trams diferents: ‘Osor’ (12,23 km),
‘Collsaplana’ (25,06 km) i ‘Cladells’ (14,20 km), amb tres passades als dos
primers trams i dos al tercer d'ells, per finalitzar el ral·li a partir de les 20 hores
al parc tancat de La Copa després d'haver passat pocs minuts abans pel podi
de l'Avinguda Ramon Folch.
En total, la cursa inaugural de l'europeu d'històrics constarà de 557,99 km dels
quals 182,92 km seran de velocitat distribuïts en els 11 trams abans citats, un
32,78% del total de quilometratge. Tots els parcs d'assistència tindran lloc a
DomenyFontajau. L'oficina de cursa estarà instal·lada a l'Hotel Gran Ultonia.
Extraordinària expectació
La inscripció d'equips europeus és una constant característica de la prova, fruit
de la seva internacionalitat i de la magnífica acceptació que té el ral·li entre els
pilots i equips. El treball de promoció del ral·li en tot el continent està donant
uns fruits tan importants que poden fer d'aquesta 65 edició la més destacada
des que la cursa està dedicada en exclusiva als vehicles històrics.
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Entre la llarga llista de preinscrits s’hi troben noms tan importants com Erik
Comas (Lancia Stratos), ‘Lucky’ (Lancia 037), Valter C. Jensen (BMW), Anders
Johnsen (Porsche), JeanFrançois Mourgues (Porsche), Gianmario Francone
(Lancia Stratos), Jorge Pérez Companc (Ford), Mats Myrsell (Porsche), Patrick
Canavese (Lancia Delta), Serge Cazaux (Ford), etc. Entre la també llarga llista
de pilots espanyols figuren Daniel Alonso (Ford), Cele Foncueva (Ford),
Francesc Gutiérrez (BMW), Jordi Gaig (BMW), Jordi Prenafeta (Ferrari), Josep
Pujol (Lancia 037), Xavier Domènech (BMW), Antonio Sainz (Porsche), Xavier
Piña (Lancia Stratos), etc.

El 65 Rally Moritz Costa Brava compta amb les col·laboracions imprescindibles
de l'Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i EsportsCat de la Generalitat
de Catalunya. Cerveses Moritz és el patrocinador principal i entre els
col·laboradors es compta amb el suport d’Ultonia, Xternalia, Garatge
Internacional, 9Onze, Classic Cover, Suprametal, Grup CMMX–Xerox i Blunik.
Com a Media Partners, el ral·li compta amb Sport i Auto Sport Hebdo.
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Recorregut

Tota la informació al web de RallyClassics

Fotograes d'us lliure: Adrià Masferrer i Jaime Palau-Ribes

www.jas.es · jas@jas.es
+34 93 885 22 56
Darme de baja de la lista

Enviar a un amigo

Ver en el navegador

De acuerdo con la Ley vigente, le remitimos esta información de prensa (no comercial) que le llega automatizada a través de nuestro sistema
electrónico. Si no desea recibir más notas de prensa emitidas por JAS Info Service, pulse "Darme de baja de la lista".
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