
 

 

COMUNICATO STAMPA 

88°°  RRaallllyy  CCaammppaaggnnoolloo  --  44°°  CCaammppaaggnnoolloo  HHiissttoorriicc::  aall  vviiaa  llee  iissccrriizziioonnii  

CCrreessccee  llaa  ffeebbbbrree  ddaa  RRaallllyy  CCaammppaaggnnoolloo..  LL''aatttteessaa  oottttaavvaa  eeddiizziioonnee  ddeellllaa  ggaarraa  vviicceennttiinnaa,,  

sseeccoonnddoo  aappppuunnttaammeennttoo  ddeell  CCaammppiioonnaattoo  IIttaalliiaannoo  RRaallllyy  AAuuttoossttoorriicchhee,,  eennttrreerràà  nneell  vviivvoo  lluunneeddìì  

1199  mmaarrzzoo  ggiioorrnnoo  iinn  ccuuii  aapprriirraannnnoo  llee  iissccrriizziioonnii;;  aabbbbiinnaattaa  aall  rraallllyy,,  llaa  qquuaarrttaa  eeddiizziioonnee  ddeell  

CCaammppaaggnnoolloo  HHiissttoorriicc,,  ggaarraa  ddii  rreeggoollaarriittàà  ssppoorrtt..  

Isola Vicentina (VI), 16 marzo 2012  --  PPeerr  lloo  ssttaaffff  ddeell  RRaallllyy  CClluubb  IIssoollaa  VViicceennttiinnaa  ppaarrttee  uunnaa  nnuuoovvaa  

eennttuussiiaassmmaannttee  ssffiiddaa  ppeerr  cceerrccaarree  ddii  ssuuppeerraarree  iill  ggiiàà  eecccceezziioonnaallee  nnuummeerroo  ddii  iissccrriittttii  ddeelllloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  qquuaannddoo  

vveennnnee  rraaggggiiuunnttaa  qquuoottaa  cceennttoonnoovvaannttaa  ggrraazziiee  aanncchhee  aallllaa  ddeerrooggaa  ootttteennuuttaa  ddaallllaa  CCssaaii..    

PPaarrttiittoo  iinn  ssoorrddiinnaa  nneell  22000055  iill  RRaallllyy  CCaammppaaggnnoolloo,,  hhaa  ssaappuuttoo  ccrreesscceerree  ee,,  pprreennddeennddoo  aa  pprreessttiittoo  uunn  nnoottoo  ssllooggaann  

ppuubbbblliicciittaarriioo,,  ccoonnqquuiissttaarrssii  llaa  ffaammaa  ddii  ggaarraa  ppiiùù  aammaattaa  ddaaggllii  iittaalliiaannii..  LLoo  tteessttiimmoonniiaannoo  ii  cceennttoonnoovvee  eeqquuiippaaggggii  cchhee  

lloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  ggiiuunnsseerroo  ddaa  qquuiinnddiiccii  ddiivveerrssee  rreeggiioonnii  ddeell  PPaaeessee..  LLaa  mmeettiiccoolloossaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  ll''aatttteennzziioonnee  

aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  uunn  ppeerrccoorrssoo  cchhee  vvaarriiaa  ooggnnii  aannnnoo  mmaa  èè  sseemmpprree  mmoollttoo  aapppprreezzzzaattoo  ddaaii  ppiilloottii,,  ssoonnoo  ggllii  

iinnggrreeddiieennttii  cchhee  hhaannnnoo  ddeeccrreettaattoo  iill  ccrreesscceennttee  ssuucccceessssoo  ddeellllaa  ggaarraa::  ppoocchhii  ffrroonnzzoollii,,  mmaa  mmoollttaa  ssoossttaannzzaa!!  

SSeeccoonnddoo  aappppuunnttaammeennttoo  ddeell  CCaammppiioonnaattoo  IIttaalliiaannoo  RRaallllyy  AAuuttoossttoorriicchhee,,  iill  RRaallllyy  CCaammppaaggnnoolloo  hhaa  vvaalliiddiittàà  ppeerr  iill  

TTrrooffeeoo  AA111122  AAbbaarrtthh,,  ppeerr  iill  CChhaalllleennggee  RRaallllyy  AAuuttoossttoorriicchhee  oollttrree  cchhee  ppeerr  iill  CChhaalllleennggee  IIttaalliiaa  22001122  ddeeddiiccaattoo  aallllee  

FFiiaatt  112277  ee  aallllee  LLaanncciiaa  FFuullvviiaa..  AAtttteessii  aanncchhee  eeqquuiippaaggggii  ssttrraanniieerrii  ggrraazziiee  aall  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  qquuaallee  ggaarraa  EE..NN..PP..EE..AA..  

IIll  pprrooggrraammmmaa  pprreevveeddee  ll''aappeerrttuurraa  ddeellllee  iissccrriizziioonnii  lluunneeddìì  1199  mmaarrzzoo  ee  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeellllee  sstteessssee  aallllee  oorree  2200..0000  ddii  

ggiioovveeddìì  1122..  SSaabbaattoo  1144  ddaallllee    oorree  88..3300  aallllee  1133..0000  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  rriittiirraarree  iill  rraaddaarr  pprreessssoo  llaa  sseeddee  ddeell  RRaallllyy  CClluubb  

aadd  IIssoollaa  VViicceennttiinnaa..LLee  vveerriiffiicchhee  ssii  tteerrrraannnnoo  pprreessssoo  llaa  CCoonncceessssiioonnaarriiaa  FFeerrggiiaa  ddii  VViicceennzzaa,,  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeell  

ccaasseelllloo  aauuttoossttrraaddaallee  ddii  VViicceennzzaa  OOvveesstt  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  vveenneerrddìì  2200  aapprriillee  ccoonn  iinniizziioo  aallllee  oorree  99..0000  ee  ssii  

pprroottrraarrrraannnnoo  ssiinnoo  aallllee  1133..3300..  AAllllee  oorree  2211..0011  ddeelllloo  sstteessssoo  ggiioorrnnoo,,  llaa  ppaarrtteennzzaa  ddeell  pprriimmoo  ccoonnccoorrrreennttee  ddaa  PPiiaazzzzaa  

MMaarrccoonnii  ddii  IIssoollaa  VViicceennttiinnaa  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  pprroollooggoo  sseerraallee  cchhee  pprreevveeddee  llaa  ddiissppuuttaa  ddii  uunnaa  pprroovvaa  

ssppeecciiaallee..  LLaa  pprriimmaa  vveettttuurraa  ffaarràà  iinnggrreessssoo  nneell  ppaarrccoo  rriioorrddiinnoo  nnoottttuurrnnoo  aallllee  oorree  2211..3344  ee  nnee  uusscciirràà  aallllee  oorree    99..0011  ddii  

ssaabbaattoo  2211..  AArrrriivvoo  pprreevviissttoo,,  sseemmpprree  iinn  PPiiaazzzzaa  MMaarrccoonnii,,  aallllee  oorree  1199..0000  ee  llaa  pprreemmiiaazziioonnee  ccoommee  ddaa  ttrraaddiizziioonnee  

dduurraannttee  llaa  cceennaa  cchhee  vveerrrràà  ooffffeerrttaa  aa  ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii  pprreessssoo  iill  ppaallaassppoorrtt  ddeellllaa  llooccaalliittàà  vviicceennttiinnaa..    

IIll  ppeerrccoorrssoo  ddeellllaa  ggaarraa  mmiissuurraa  cciirrccaa  dduueecceennttoosseessssaannttaa  cchhiilloommeettrrii,,  nnoovvaannttaannoovvee  ddeeii  qquuaallii  ssaarraannnnoo  ccooppeerrttii  ddaallllee  

uunnddiiccii  pprroovvee  ssppeecciiaallii  iinn  pprrooggrraammmmaa;;  oollttrree  aa  qquueellllaa  ddeell  pprroollooggoo  sseerraallee,,  ssoonnoo  cciinnqquuee  llee  ddiivveerrssee  ssppeecciiaallii  cchhee  

ssaarraannnnoo  rriippeettuuttee..  DDaallllee  ppaarroollee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  RReennzzoo  DDee  TToommaassii,,  ssii  èè  aavvuuttaa  llaa  ccoonnffeerrmmaa  cchhee  aanncchhee  llee  pprroovvee  

ddii  qquueesstt''aannnnoo  ssoonnoo  ssttaattee  rriipprreessee  ddaa  qquueellllee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddeeii  RRaallllyy  CCaammppaaggnnoolloo  ddeell  ppeerriiooddoo  11997733  --  11997777..  

PPrrooggrraammmmaa,,  mmoodduulloo  iissccrriizziioonnee  ee  iill  rreeggoollaammeennttoo  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  ggaarraa,,  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ddaall  ssiittoo  wweebb  

wwwwww..rraallllyycclluubbiissoollaa..iitt  

              UUffffiicciioo  SSttaammppaa  RRaallllyy  CCaammppaaggnnoolloo  

AAnnddrreeaa  ZZaannoovveelllloo  --  wwwwww..rraallllyyssmmeeddiiaa..ccoomm 


