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КАЛЕНДАР ПЕРЕГОНІВ     РЕЄСТРАЦІЯ     РЕКОРДИ

Серія ecoGP 2023  

Святкування 10-річчя екологічних перегонів

Підтверджено проведення ювілейних гонок у Франції, Румунії
та Німеччині

Нарешті остаточно затверджено дати та час проведення перегонів
серії 2023 року. У цьому сезоні відбудеться тільки три гонки: у Франції,
Румунії та Німеччині. Кожна з гонок здатна прийняти не більше 40
команд. До кінця квітня можно зробити стартовий внесок та
зареєструватись для участі у всій серії.

Більше інформації на нашому сайті: ecograndprix.com

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 2023 - CIRCUIT DES

PLATANES PERPIGNAN – 8-ГОДИННА ГОНКА НА

ВИТРИВАЛІСТЬ 

28 - 29 Травня 2023

Перша гонка серії 2023 рокі відбудеться у Франції, на чудовій
 південній частині Руссільйону в місті Перпіньян. Учасники проїдуть
історичною гоночною трасою Circuit des Platane, по зачиненій міській
ділянці в межах електромобільного вікенду. 

Захід відбуватиметься за підтримки Automobile Club du Roussillon та
адміністрації міста Перпіньян. Гонка електромобілей буде проходити
під час світа Pentecost holidays, а неподалік знаходиться пляж, тому
ви зможете не тільки розважитись, але й подовжити собі вихідні,
відпочивши на море.

Довжина траси Circuit des Platane складає 2540 м, а сама гонка буде
тривати 8 годин, які розділені на два дні. Перемагає той, хто зробить
найбільшу кількість кіл. Допускається участь одного або декількох
гонщиків в команді і тільки на серійних електромобілях.
Реєстраційний   внесок на цю гонку складає 350 євро з команди,
враховуя два поліси страхування водіїв.

Фестіваль стартує 27 травня і пропонує багато розваг. Старт першої
гонки сезону ecoGP на трассі Circuit des Platanes заплановано на 28
(вечір) и 29 (ранок) травня 2023 року.   Ви можете відвідати весь
фестіваль та встигнути взяти участь в неймовірній історичній гонці по
старому місту.

Завдяки існуючому ліміту зарядки в 11 кВ або 22 кВ (додатково
повідомимо), команди будуть потребувати ретельний розрахунок
ресурсів енергії для того, щоб утриматись у лідерах та не поступитись
конкурентам. Прихільникам не доведеться сумувати, слідкуя за
перегонами, які поєднують витривалість та демонстрацію новітніх
технологій електричної мобільності. 

Реєстрація стартує з 1 Березня: https://ecograndprix.com/team-driver/

 

TRANSILVANIA MOTOR RING 

2-3 ВЕРЕСНЯ 2023

Друга гонка відбудеться у Румінії, на трасі Transilvania Motor Ring, де з
минулого року було оновлено електричну інфраструктуру, дозволяючи
тепер одночасно заряджати ще більше автомобілей. В межах заходу
будуть тест-драйви електромобілей, які пропонують різноманітні
автодилери.

Протяжність трасси складає 3700 м, а гонка буде тривати 24 години. В
кожній команді повинно бути не менше трьох гонщиків на команду
(рекомендується 4 і більше). Реєстраційний внесок на цю гонку
складає 600 євро з команди, враховуючи три страхових поліси водія.

Реєстрація стартує з 1 Березня:: https://ecograndprix.com/team-driver/

 

CIRCUIT MEPPEN – 24H EV ЧЕЛЕНДЖ

 30 Вересня – 1 Жовтня 2023

Фінальна гонка серії пройде в Німеччині, на трассі Circuit Meppen. Піт-
лейн було розширено, щоб більше автомобілей могли заряджатись
одночасно. Під час заходу також відбудуться тест-драйви
електромобілей, які пропонують автомобільні ділери. 

Довжина траси складає 2150 м, а тривалість гонки — 24 години. Для
участі вимагається мінімум три гонщика на команду (ми
рекомендуємо 4 та більше).

Ця подія стане найбільш веселою з усіх, що ви когда-небудь відчували
на ecoGP. Ми покажемо, як може виглядати швидкісна серія, та
спробуємо побити діючий  рекорд швидкості на електромобілі. 

Базовый реєстраційний внесок на цю гонку складає 990 євро з
команди, враховуючи три страхових поліси водіїв.

Реєстрація стартує з 1 Березня: https://ecograndprix.com/team-driver/

РІВЕНЬ ЗВУКУ ECOGP - ЯК РОЗМОВА ЛЮДИНИ, АБО ЯК МИ

СТАЄМО ТИХІШЕ З ЧАСОМ

В 2022 році на трассі в Меппені у нас вібулась 24-годинна гонка,
поділенна на два дні (по 12 годин на день), тому що рух уночі було
заборонено владою регіону. Але за допомогою Circuit Meppen під час
гонки ми вимірювали рівень шуму, який видавали електромобілі,
щоб пізніше подати заяву на отримання дозволу для проведення 24-
гидинної гонки, яка відбувається у нічний час. 

За вимірюваннями треку було зафіксовано рівень від 30 до 60 дБ. 30
дБ відповідає тихому шепоту, а 60 дБ - звуку, коли розмовляють дві
людини.

Тож, ми подали заяву та чекаємо дозволу влади на організацію гонки
у нічний час. Ми будемо інформувати вас додатково. 

 

ЗАОЩАДЖУЙТЕ ТА ПРИЄДНУЙТЕСЬ ВІДРАЗУ ДО ТРЬОХ

ПЕРЕГОНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ

Реєстраційний внесок для участі в серії гонок 2023 року складає 1750
євро. Ця пропозиція діє до 30 квітня 2023 року. Тому  поспішайте і
зареєструйте свою команду до кінця квітня, щоб забеспечити
стартовий внесок. Реєстрація зачиняється за тиждень до початку
кожного заходу.

 

Не впустіть шанс стати частиною екологічно чистої серії ювілейних
змагань!

 

 

Потрібна допомога? Зв'яжіться з нами!

Кожного року з 2013 року в декількох країнах Європи проводиться
Eco Grand Prix (ecoGP), пропогандуючи стійкий та екологічно чистий
засіб життя.

Більше інформації:

Саша Єрошова

Public Relations Specialist: sasha@ecograndprix.com

Cristina Leu

Public Relations Specialist: cristina@ecograndprix.com  

Eco Grand Prix website: https://ecograndprix.com/season-2023/

 

 Про ecoGP:

Перша серія ecoGP відбулась в Іспанії в 2013 році за ініціативою Рафаеля де Местре,

зосновника гоночної серії. Мешканець Іспанії, але зосновавший компанію в Румунії,

Рафаель двічі подорожував навколо світу на своєму електромобілі та просував ідею

про те, що у електромобілей добрий запас ходу, і вони можуть заряджатись всюди:

«Всюди, де горить світло ви можете зарядити свою машину!» – каже Рафаель де

Местре.

 

З того часу кожного року в різних країнах Європи проводиться серія гонок ecoGP.

Учасники можуть приєднуватись до кожної гонки окремо або взяти   участь в

загальному заліку. Ми нагороджуємо переможців року за сумою балів, які було

набрано за сезон, під час останьої гонки сезону. 
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