AUTOCRÒS

AUTOCROSS

LLEIDA

EL SEGRIÀ

140 m

CIRCUIT D’AUTOCRÒS DE LLEIDA | ESCUDERIA LLEIDA
El Circuit d’Autocròs de Lleida està situat a la ctra. N-II entre Lleida i la població d’Alcarràs i va ser concebut especialment per a la pràctica d’aquesta
modalitat de l’automobilisme. Té una
pista de terra d’1km de longitud i
una amplada mitjana de 14 m. Les
instal·lacions es completen amb un
pantà d’aigua per poder regar el circuit i evitar la pols i els problemes que
comporta, una carpa bar, serveis i dutxes. Igualment es disposa d’una gran
zona d’assistència per als vehicles
i remolcs dels participants, així com
també d’una àmplia zona de pàrquing
per als espectadors.

El Circuit d’Autocròs de Lleida está
situado en la ctra. N-II entre Lleida y
la población de Alcarràs y fué concebido especialmente para la práctica
de esta modalidad del automobilismo.
Tiene una pista de tierra de 1 km de
longitud y una media de 14 m de ancho. Las instalaciones se completan
con un pantano de agua para poder
regar el circuito y evitar el polvo y los
problemas que comporta, una carpabar, servicios y duchas. Igualmente
dispone de una gran zona de asistencia para los vehículos y remolques de
los participantes, así como también
de una amplia zona de párquing para
los espectadores.

HORARI
consulteu-lo a
Escuderia Lleida
HORARIO
consultar a
Escuderia Lleida

CONTACTE
CONTACTO
Francesc Abella
Av. d’Alacant, 11, 3r
25001 Lleida
T: 973 238 240
606 340 009
info@escuderialleida.com
www.escuderialleida.com

www.lleidatur.com
LLEIDA STAGE 

AUTOCRÒS
AUTOCROSS

MOLLERUSSA

EL PLA D’URGELL

275 m

CIRCUIT MUNICIPAL PARC DE LA SERRA

HORARI
consulteu-lo a
Escuderia Lleida
HORARIO
consultar a
Escuderia Lleida

El Circuit Municipal Parc de la Serra
té una pista de terra d’una longitud
de 986 m, amb una amplada mitjana
de 16 m, i una zona de públic amb
gespa. Les instal·lacions es completen
amb una zona de boxes capaç d’acollir
80 equips, una torre de control i un
rentador de cotxes.

El Circuit Municipal Parc de la Serra
tiene una pista de tierra de 986 m
de longitud, con una media de 16 m
de ancho, y una zona de público con
césped. Las instalaciones se completan con una zona de boxes capaz de
acoger 80 equipos, una torre de control y un lavadero de coches.

CONTACTE
CONTACTO
Carles Lapeña
Circuit Municipal
Parc de la Serra
25230 Mollerussa
T: 627 477 963
973 712 137
info@escuderiamollerussa.com

 LLEIDA STAGE

www.lleidatur.com

