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Competițiile Eco Grand Prix: Sezonul
de toamnă
Anunțăm programul curselor pentru toamna anului 2022

Ne bucurăm să vă invităm la seria de curse de mașini electrice Eco Grand
Prix ale acestei toamne. În total, vă prezentăm cinci evenimente, iar trei
dintre acestea vor avea loc în Germania.

Sunt bineveniți toți posesorii de mașini electrice și spectatorii dornici să
petreacă un weekend în mod deosebit! Oricine posedă o mașină 100%
electrică poate participa la curse.

 

Toamna acestui an va . marcată de o serie de curse Eco Grand Prix.
Acestea sunt câteva evenimente grandioase create pentru a populariza
vehiculele elctrice.

Ne dorim să atragem cât mai multe persoane care utilizează transportul
prietenos mediului. Participanții la curse vor bene.cia de următoarele
oportunități:

• Să-și testeze cunoștințele în ce privește domeniul mașinilor electrice;

• Să învețe cum să calculeze correct timpul de încărcare și viteza de
circulație;

• Să compare diverse tehnologii ale diferitor branduri de mașini electrice;

• Să-și extindă rețeaua de prieteni interesați de electromibilitate;

• Să se distreze;

• Să obțină o experiență de neuitat la o competiție internațională de mașini
electrice;

• Să viziteze faimoasele piste pentru curse și să-și testeze competențele de
a conduce automobilul electric;

• Toți membrii Tesla Owners Club România beneNciază de un discount de
50% din valoarea taxei de participare. 

*** Pentru a bene.cia de discount, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail pe
adresa contact@ecograndprix.com cu subiectul „TOCR Discount” și în
conținutul mesajului să includeți numele și prenumele dvs.

Aceste curse nu au fost create pentru a testa viteza de circulație a
mașinilor electrice. Scopul acestor curse este să dezvolte abilitățile și
cunoștințele șoferilor în ce privește domeniul mașinilor electrice.

 

„Prin intermediul curselor ecoGP demonstrăm că mașinile electrice pot
oferi o gamă largă de emoții posesorilor acestor vehicule. Ne dorim ca
oamenii să creadă în faptul că o mașină electrică îți permite să călătorești,
să trăiești viața la maxim și să protejezi mediul înconjurător.De asemenea,
ne-am proprus să arătăm tuturor că mașinile electrice sunt capabile să
reziste în cele mai dure condiții. Cursele ecoGP încurajează oamenii să
cumpere mașini electrice și să promoveze transportul eco-friendly”, susține
Rafael de Mestre, fondatorul Eco Grand Prix.

Înregistrările pentru cursele acestei toamne sunt în toi pe website-ul nostru:

 https://ecograndprix.com/register/

 

Eco Grand Prix pentru Necare

Invităm producătorii de mașini și dealerii auto să-și prezinte tehnologiile de
utlimă generație prietenoase mediului și să faciliteze schimbul de informații
despre cele mai recente actualizări din lumea mașinilor electrice.

Scopul nostru este să cream o atmofseră prietenoasă și distractivă pentru
participanții și vizitatorii noștri. Prin propriul exemplu, posesorii de mașini
electrice vor demonstra progresul mașinilor electrice, precum și noile
tehnologii disponibile în acest domeniu.

Toți șoferii ce dețin o mașină electrică sunt invitați să savureze un weekend
plin de adrenalină. Persoanele .zice și juridice își pot organiza evenimentul
de teambuilding și reconectare a echipei în cadrul curselor Eco Grand Prix.

Întotdeauna invităm spectatorii să viziteze cursele și să se familiarizeze cu
mașinile electrice. Aceștia pot discuta cu participanții și se pot informa din
prima sursă despre accesibilitatea vehiculelor electrice. Vizitatorii se vor
convinge că o mașină electrică, chiar dacă are o autonomie mai mica,
poate . condusă pe distanțe lungi și chiar poate surclasa o mașină cu o
autonomie mai ridicată.

Calendarul Sezonului de Toamnă

Republica Cehă – CZECH MOTOR RING

1\2.10.2022

A doua cursă plani.cată pentru sezonul 2022 va . o competiție de anduranță
de 24 de ore în Republica Cehă. Aceasta va avea loc într-un loc cu un peisaj
minunat, în apropierea unui hangar al fostului aeroport. Acest teritoriu este
marcat de o priveliște deosebită lângă micul oraș Hradec Králové, la doar 100
km de capitala cehă. La întoarcere, cetățenii germani pot bene.cia de ziua
liberă națională de 3 octombrie pentru a face o escapadă în Praga. Mai multe
informații despre regulele acestei curse, găsiți pe website-ul nostru:
https://ecograndprix.com/season-2022/czech-ring.

 

Germania – PRIMA CURSĂ DE ANDURANȚĂ DE 24H ÎN RUND UM
SCHOTTEN

7\9.10.2022

După gradioasa cursă din Schauninsland din 2019, ecoGP revine cu un nou
capitol glorios pentru motorsportul german: cursa de 24 de ore în jurul
orașului Schotten .ind prima cursă din serie în Germania.

 

Cu o lungime de 16 km, pista de curse Schottenring a fost deschisă în 1925
(înainte de deschiderea circuitului din Nürburgring) și a fost un spațiu
pentru curse pentru motociclete și mașini sportive din anii 1920 și până în
anii 1950. Aceste competiții pe circuitul Schottenring au atras zeci de mii
de spectatori. Ulterior, circuitul a fost închis din motive de siguranță. Clubul
MSC Rund um Schotten e.V, al cărui birou se aiă chiar lângă pista de curse,
susține cursele Eco Grand Prix. Credem cu certitudine că, reînvierea
vechiului circuit în formatul nostru de curse de oraș este o variantă sigură,
întrucât cursele noastre nu sunt despre viteză, ci despre anduranță.

 

În anul 2021, Clubul MSC a avut două echipe de participanți la cursa de 24
de ore din Schauinsland și am reușit să le obținem încrederea pentru
formatul curselor ecoGP. Suntem mândri întrucât avem parteneri de
încredere care vor face posibilă organizarea primei curse de anduranță
lângă Schotten. Pentru mai multe informații, accesați site-ul nostru:

https://ecograndprix.com/season-2022/rund-um-schotten/

 

Germania – CURSA DE ANDURANȚĂ DE 24H ÎN SCHAUINSLAND 

22\23.10.2022

În po.da perioadei pandemice, cursa din Schauinsland a fost organizată în
.ecare an începând cu anul 2019. Aiată la a patra ediție, cursa este
organizată în parteneriat cu Freiburg Motorsport Club. Suntem nerăbdători
să colaborăm cu această echipă minunată, care a obținut deja numeorase
succese în faza de pregătire a cursei.

Cursa va începe din nou de la Stuhlinger și, de această dată, vom bene.cia
de întreaga zonă (mulțumiri orașului Freiburg) și vom conduce, ca de obicei,
pe traseul spre muntele Schauinsland. Suntem onorați în mod special să
.m susținuți de partenerul nostru loial Badenova, care se va alătura cursei
pentru prima data cu propria echipă. Mai multe informații găsiți pe website-
ul nostru: https://ecograndprix.com/season-2022/schauinsland

 

 

Germania – CURSA DE ANDURANȚĂ DE 24H - CIRCUITUL MEPPEN 

4\5.11.2022

Alătură-te celei mai frumoase și distractive curse la circuitul din Meppen!
Promitem o experiență extrem de frumoasă pentru întreaga familie.
Circuitul Meppen este mai mult decât un simplu circuit pentru curse.
Acesta include numeroase facilități pentru întreaga familie: karting sau
experiențe în afara pistei pentru curse. Ce zici de o călătorie cu un șofer
profesionist prin zonă, după ce ți-ai făcut plinul în unul dintre restaurantele
noastre spațioase?

Circuitul e situat chiar la frontiera dintre Olanda și Germania, iar adevărata
provocare este să treci de toate curbele circuitului care au o lungime de 2,4
km.

Mai multe informații despre cursa din Meppen, găsește pe website-ul
nostru: https://ecograndprix.com/season-2022/meppen

 

Ai nevoie de ajutor? Contactează-ne!

Fiind organizate anual din anul 2013 în diferite orașe europene, cursele Eco
Grand Prix promovează un stil de viață sustenabil și prietenos mediului.

Dacă aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să ne contactați pe e-mail:
contact@ecograndprix.com.

Dacă organizatorii vor . forțați de situații neprevăzute să anuleze cursele,
vă vom returna 100% din taxele de participare.

Pentru mai multe informații, contactați:

Sasha Yershova

Specialistă în relații publice: sasha@ecograndprix.com

Cristina Leu

Specialistă în relații publice: cristina@ecograndprix.com  

Eco Grand Prix website: https://ecograndprix.com/season-2022/

 

Despre ecoGP:

*** Prima cursă ecoGP a avut loc în Spania, în 2013 și a fost inițiată de Rafael de Mestre,

fondatorul Eco Grand Prix. Originar din Spania, dar stabilit în România, Rafael a călătorit de

două ori în jurul lumii cu propria mașină electrică promovând mesajul că mașinile electrice

sunt potrivite pentru a călători pe termen lung: „Oriunde arde un bec, poți încărca o mașină

electrică!” – Rafael de Mestre 2012.

De atunci, peste 30 de curse au fost organizate anual în mai multe țări europene. Doritorii pot

participa la .ecare cursă separat sau la toate cursele organizate într-un sezon, dar

câștigătorii anului vor . premiați la ultima cursă din sezon.

 

Alte proiecte:

*** Călătoria în jurul lumii în 80 de zile www.80edays.com se va organiza la începutul lunii

februarie 2024 cu încărcarea mașinilor pe barca Brigantes în Barcelona. Ținem pumnii pentru

 ca războiul din Ucraina și Kârgâstan să se termine până la acea etapă.

 

„Frontierele dintre state întotdeauna au fost cea mai mare problem în orice călătorie în jurul

lumii. Noi trebuie să cream o Organizație a Națiunilor Unite în întreaga lume! – Rafael de

Mestre, fondatorul 80edays.
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din 2015
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