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El Ral·li Osona disputarà un tram Súper Especial 

a dins del Circuit 

 

- La cursa del Campionat de Catalunya recupera Collsaplana 

- Membrado, Orriols, Zurita i Domingo, els favorits 

 

El Ral·li Osona, que es disputarà aquest dissabte 3 juliol, ha tancat la llista 
de preinscrits amb un total de 89 pilots: 71 competiran al Campionat de 
Catalunya i els altres 18 al Campionat de Regularitat Sport. La llista 
definitiva d’inscrits, amb el dorsal de tots els corredors, sortirà publicada al 
web de l’Escuderia Osona (www.escuderiaosona.com) aquest dimecres. 

Els favorits a la cursa del campionat català són Albert Orriols, Josep Maria 
Membrado i Jordi Zurita, de l’Escuderia Osona, Escuderia Gironella i 
Escuderia la Selva respectivament, que correran tots tres amb un Mitsubishi 
Lancer Evo X. El darrer convidat a la lluita pel podi serà Climent Domingo, 
amb un Peugeot 206. 

L’Escuderia Osona ha preparat per a la 42a edició del Ral•li Osona un 
recorregut amb cinc trams cronometrats, amb dues passades cadascun. La 
prova presenta dues grans novetats. En primer lloc, i per primera vegada 
en la història de la cursa, es disputarà un tram Súper Especial a dins del 
Circuit d’Osona. L’espectacle, amb una pista de gairebé un kilòmetre, està 
més que garantit. La segona gran novetat és la recuperació del tram de 
Collsaplana, que feia més d’una dècada que no s’havia utilitzat. 

La resta de trams seran els tradicionals: la Costa dels Gats, la Trona i la 
Vola. En total, el 42è Ra•li Osona tindrà 395,44 kilòmetres, dels quals 83,10 
seran cronometrats. Les carreteres es tallaran una hora abans del pas del 
primer pilot. 



La sortida i l’arribada de la cursa tindran lloc al Passeig de la Generalitat de 
Vic, a les 9 del matí i a tres quarts de 10 del vespre respectivament. El 
lliurament de trofeus es farà a les 12 de la nit al Circuit d’Osona. El parc 
d’assistència estarà situat al carrer Tavèrnoles, al polígon industrial Malloles 
de Vic. Les verificacions tècniques i administratives dels vehicles es faran el 
divendres a partir de les 4 de la tarda, al Circuit d’Osona. 

Un altre dels al•licients del ral•li serà la Copa Catalunya de Regularitat, que 
la Federació Catalana d’Automobilisme va incorporar l’any passat al 
campionat. La modalitat permet veure cotxes més clàssics i dóna un toc i un 
atractiu nostàlgic a la prova. 

 

Enllaços d’interès 

Itineraris i horaris dels trams: 
http://www.escuderiaosona.com/arxius/noticies/documents/1276885132ro
2010_itinerari_horari_v3.pdf 

Mapes: 
http://www.escuderiaosona.com/arxius/noticies/documents/1276880459ro
2010_planol_situacio.pdf 

Altres informacions, com reglament, inscrits... 

http://www.escuderiaosona.com/index.php?seccio=ralliosona 

Més informació del Ral·li Osona: http://www.escuderiaosona.com  


