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IMAGINA! ...
Un futur en què les carreres de cotxes no facin soroll !
"Ja no hi haurà diversió!" Moltslíders de la gasolina estan comentant, però sabeu què hi ha el
24 de març de 2018?
La primera cursa de neu de cotxes de sèrie 100% elèctrica al Circuit d'Andorra , a la part alta
de les muntanyes del Pas de la Casa. Una vista meravellosa,on l' únic que s'escolta és el
trencament de la neu :Hi ha cotxes que mostren que fins i tot una competició de 5 hores és
possible per qualsevol cotxe elèctric, per QUALSEVOL!
Els equips ja registrats són Tesla Model S, però també es confirmarà un Smart ED, BMW i3 i
Nissan.
Hem tractat d'involucrar als concessionaris d'automòbils locals, però per una simple raó
ha fracassat: en realitat, no hi ha cotxes elèctrics disponibles a Andorra, totes les marques
estan esperant el lliurament. Així que hi ha una bona notícia que la demanda és alta :)

Et convidem a venir a Andorra amb el teu EV i configurar el primer rècord de la teva marca a la
primera cursa de neu VE del món.
Cada cotxe està començant en la seva pròpia categoria, per tant Tesla vs Tesla, el BMW i3
està competint contra BMW i3, però tingui cura en cas que tingui un extensor de rang que hagi
de començar sense cap tipus de gasolina al tanc.
Després de 5 anys d'eco Gran Premi a Calafat (Espanya) - estem començant ara a sortir
internacional. Andorra és la primera cursa fora d'Espanya i hi ha més que el 2018, com el de
l'Alemanya del Nord-oest, al circuit Bilster Berg, a 100 km d'Hannover, els dies 1 i 2 de
novembre de 2018.

Els nens tindran una cursa de control remot independent on s'enfrontaran als mateixos
desafiaments que els seus pares, però ho faran a l'interior i hauran de tenir cura de no perdre
massa temps canviant les bateries.

El restaurant proper reunirà dia a un repte familiar on els nens també poden obtenir un premi
de Gran Premio Eco en la seva classe d'edat.
Els paquets de patrocini estan disponibles a partir de 500 € i la tarifa inicial com a controlador
és de només 50 €, inclosa la regla que, si ets membre d'un club EV (Vehicle Elèctric), rebràs
els diners si creus la línia d'arribada.
Sis (6) de dotze (12) encara estan disponibles, per la qual cosa és benvingut venir amb un
Nissan Leaf, Kia Soul E, Opel Ampera E, Renault ZOE, Citroen C-Zero, Hyunday Ionic, EMehari o E-Berlingo , BMW i3 o qualsevol altre vehicle elèctric per configurar el registre que
serà convidat l'any que ve.
El repte s'inicia a Ordino a l'Hotel Coma, on podeu reservar un preu especial per a l'estada
(100 €, inclòs l'esmorzar i el sopar). Aquí tindrem un briefing el 23 de març a la tarda.

Al matí del 24 de març de 2018, els equips tindran uns 40 minuts per arribar al Pas de la Casa
en un meravellós camí amb una visió extraordinària del paisatge d'Andorra.
Després de l'arribada al circuit, els equips entren a la pista de carrera sobre la neu, de manera
que els pneumàtics d'hivern i el casc són obligatoris, no es permeten pics, en la seqüència que
van arribar. El que fa més voltes en 4 hores conduint a la neu, serà el guanyador de la seva
categoria.
D'aquesta manera, l'excés de velocitat definitivament no suposarà guanyar el repte fins i tot si
al Pas de la Casa hi haurà opcions de càrrega de 22 kW a les caixes, ja que es necessitaran
parades de càrrega.
A causa del fet que totes les carreres d'eco Grand Prix són reptes de resistència que duren 4 o
més hores, cada repte és segur i divertit. A causa dels diferents estils de conducció i els tipus
d'automòbils, mai no sabreu que automòbil guanyarà en quina categoria i qui serà qui faci la
majoria de voltes ...

... fins i tot no en la carrera infantil on tots els cotxes tenen la mateixa tècnica. Podeu triar entre
Mario Cart, Yoshi, Bowser i Donkey Kong, però tots els cotxes tindran el mateix rang i velocitat.

En cas de que de qui vulgueu, podeu contactar amb nosaltres per a una prova de conducció, si
us cal reservar amb una setmana d'antelació.
Per qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres a orga@ecograndprix.com
Ens veiem aviat!
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