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Lleida referent en l’Off-Road català. Aquest proper dissabte 22 
d’octubre, Escuderia Lleida organitzarà la 4a Diada Off-Road. 
 
Aquest proper dissabte 22 d’octubre el Circuit de Lleida acollirà la 
quarta edició de la Diada Off-Road. El format d’aquesta Diada va ser 
creat per Escuderia Lleida i ha tingut molt èxit i molt bona acceptació 
entre els participants. A través d’aquesta activitat es realitzen dos 
competicions el mateix dia, així pel matí es celebrarà el Campionat 
de Catalunya d’Autocross i per la tarda la Copa de Catalunya de 
Resistència Off-Road. 
 
Pel que fa al Campionat de Catalunya d’Autocross, aquesta serà la 
cinquena prova de la temporada, havent confirmat la participació 
uns 30 pilots en les tres categories convocades. En la Divisió II-A 
competeixen turismes fins a 1.600cc, en la Divisió II turismes de 
1.600cc fins a 2.000cc i en la categoria Car Cross vehicles de xassís 
tubular i motor de moto de 600cc.  
 
Pel que fa a la Copa de Catalunya de Resistència Off-Road, aquesta serà la quarta prova de la 
temporada, en la que hi prendran part una quinzena d’equips i més de 30 pilots. Destacar que 
aquesta disciplina és de base per a la promoció i foment de l’automobilisme, especialment per a 
les disciplines d’Off-Road.La Diada també serà puntuable per l’Open Off-Road de la Província de 
Lleida. 
Aquesta especialitat automobilística es desenvolupa sobre un circuit de terra i cada equip està 
format per dos o tres pilots, els quals han d’anar realitzant relleus durant les 3 hores de durada 
de la competició. Aquesta disciplina afavoreix la participació de gran quantitat de pilots a 
conseqüència de l’atractivitat esportiva i econòmica que té aquest Campionat. 
 
Entre els quaranta-cinc equips participants hi ha 15 equips d’Escuderia Lleida. Pel que fa als 
pilots lleidatans, en Resistència Off-Road participaran tres equips de Lleida, GC Motorsport, 
Team CTI i el Team Segalàs.  
  

 
Aquesta diada es celebrarà durant tot el 
dissabte, disputant-se l’Autocross el 
dissabte pel matí, de les 10:00h a les 
13:30h i la resistència el dissabte per la 
tarda, de les 15:00h a les 18:00h.  
 
Finalment indicar que Escuderia Lleida ha 
decidit declarar aquesta activitat com a 
social, pel que l’entrada d’accés al circuit 
serà gratuïta per a tots els assistents. 


