
 

 

 

El 69 Rally Costa Brava es posa en marxa 

 En la jornada del dijous s'ha celebrat la cerimònia de sortida, des del podi situat al Pont de Pedret de 

Girona. 

 Els participants tenen per davant dos intensos dies de competició, amb 13 trams cronometrats i 175 

quilòmetres contra el rellotge. 

 El 69 Rally Costa Brava clausura la temporada dels rallyes històrics a Europa, amb diferents 

certàmens que es decidiran en aquesta prova. 

Una nova edició del Rally Costa Brava ja ha engegat els motors. A partir de les 19h, els participants han 

passat pel podi de la prova, situat al Pont de Pedret de Girona, per a inaugurar oficialment el 69 Rally 

Costa Brava. 

En aquesta edició, que es disputa de manera excepcional al mes de novembre, estan inscrits 185 vehicles 

vinguts de tots els racons del continent i de la península. De fet, el 69 Rally Costa Brava és la prova que 

clausura els Campionats d'Europa, d'Espanya i de Catalunya de Rallyes Històrics, en les seves diferents 

modalitats de Velocitat i Regularitat. 

Un nombrós públic ha acompanyat als participants en la cerimònia de sortida, preludi de l'inici de la 

competició el divendres al matí. Als participants els espera un recorregut que ha augmentat el seu 

quilometratge en més d'un 30% respecte a l'última edició. Tretze trams (sis en la jornada del divendres, i 

set en la jornada del dissabte) i un total de 175 quilòmetres cronometrats decidiran als vencedors d'un 

dels rallyes amb més prestigi d'Europa. 

Just abans del pas dels cotxes pel podi de sortida s'ha celebrat un acte per a commemorar el FIA 

Volunteers Weekend, la data anual en la qual la Federació Internacional d'Automobilisme ret homenatge 

als oficials i voluntaris que fan possible les proves automobilístiques a tot el món. En aquest acte han 

participat els vencedors del Rally Costa Brava que participen en aquesta edició i un grup de voluntaris en 

representació de les més de 400 persones que ajuden en l'organització d'aquest rally. 

 

 

 



 

 

 

Participants en el 69 Rally Costa Brava 

El 69 Rally Costa Brava gaudeix, una edició més, d'una excel·lent inscripció en els diferents certàmens per 

als quals és puntuable. Un gran exemple són els més de 70 vehicles inscrits en l'apartat de Velocitat, on 

trobem diferents focus d'interès. Entre els vehicles del Campionat d'Europa FIA de Rallyes Històrics està 

en joc l'entorxat europeu en la Categoria 2, mentre que dins del Campionat d'Espanya de Rallyes per a 

Vehicles Històrics, els trams del Rally Costa Brava decidiran als vencedors de la temporada en les 

categories Pre90 i Youngtimers. 

El mateix ocorre entre els més de 60 participants en les diferents modalitats de Regularitat, una disciplina 

disputada sempre a la dècima. El gran al·licient estarà en saber la identitat dels guanyadors de la 

temporada del Campionat d'Espanya de Regularitat. 

A tots ells els acompanya una selecció de vehicles Legend d'especial interès, que segueixen el mateix 

recorregut del rally a mode d'exhibició. Entre aquests últims es troben noms il·lustres com el del 

preparador francès Jacques Almeras al costat del seu copilot “Tilber” (Porsche 911 SC), equips a bord 

d'espectaculars muntures com els irlandesos Frank Kelly – Lauren Kelly (Ford Escort RS2000), els britànics 

Stewart Bowes – Jason Bowes (Audi Quattro S1 E2) o els alemanys Lars Zander – Michelle Müller (Ford 

Escort WRC), per destacar a només alguns dels noms presents. 

 

Divendres 19 de novembre – Primera etapa del 69 Rally Costa Brava 

Sis trams, repartits en dos bucles de tres trams, formen la primera etapa del rally. Els trams a disputar-se 

són Els Àngels, Santa Pellaia i La Ganga, amb la novetat d'un reagrupament a Palamós, situat a la Platja 

Gran de la vila marinera. L'etapa té un total de 70 quilòmetres cronometrats. 

Al Parc d'Assistència (Service Park) de Fornells de la Selva l'activitat serà intensa, ja que a més de les 

assistències previstes, estarà en marxa el village d'activitats, on els aficionats poden provar simuladors de 

conducció i participar en el seu propi Rally Virtual, adquirir marxandatge, miniatures i molt més. 

 

 



 

 

 

 

El 69 Rally Costa Brava és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, 

Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners i Ajuntament de Fornells de la Selva; i el patrocini d’Hotels Ultonia, Costa Brava Mediterranean Foods, 

GT2i, Blunik, Michelin, Loterías y Apuestas del Estado, Tecnigas, Ibis, Àgora, Alkamel, MiRally, Garatge 

Internacional, Suprametal, Coca-Cola, Alcalà Auto Taller, Sport, L’Esportiu i Integral Apps. 

 

Tota la informació i documentació del rally ja està disponible a la pàgina web de RallyClassics: 

https://rallyclassics.club/ca/69-rally-costa-brava/  

Contacte premsa: Sergi Blasco (comunicacion@rallyclassics.org)  

 

https://rallyclassics.club/ca/69-rally-costa-brava/
mailto:comunicacion@rallyclassics.org

