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Arrancada: ECPA agita fim de semana em Piracicaba Arrancada: ECPA agita fim de semana em Piracicaba 

Uma das maiores disputas de velocidade do país, o Campeonato ECPA de Arrancada terá sua quinta última etapa realizada neste sábado (7) eUma das maiores disputas de velocidade do país, o Campeonato ECPA de Arrancada terá sua quinta última etapa realizada neste sábado (7) e
domingo (8), a partir das 9h, no autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, localizada em Piracicaba, no interior de São Paulo.domingo (8), a partir das 9h, no autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, localizada em Piracicaba, no interior de São Paulo.

A competição chega a grande final de sua décima edição prometendo um show de adrenalina com mais de 120 pilotos à frente dos veículos maisA competição chega a grande final de sua décima edição prometendo um show de adrenalina com mais de 120 pilotos à frente dos veículos mais
velozes do Estado e de diversas outras regiões do país.velozes do Estado e de diversas outras regiões do país.

Na pista, a disputas prometem ser acirradas, já que temporada começou com um número expressivo de pilotos em cada uma das 20 categoriasNa pista, a disputas prometem ser acirradas, já que temporada começou com um número expressivo de pilotos em cada uma das 20 categorias
existentes e, chegando ao final do certame, mas da metade dos títulos estão em abertos. existentes e, chegando ao final do certame, mas da metade dos títulos estão em abertos. “A decisão promete ser eletrizante durante as provas deste“A decisão promete ser eletrizante durante as provas deste
fim de semana, já que chegou a hora conhecer os campeões de 2015”,fim de semana, já que chegou a hora conhecer os campeões de 2015”, afirmou a organizadora Danny Giannetti. afirmou a organizadora Danny Giannetti.

Muito esperada pelo público, a disputa entre os competidores promete ser quente, principalmente entre os modelos de maior velocidade destaque, queMuito esperada pelo público, a disputa entre os competidores promete ser quente, principalmente entre os modelos de maior velocidade destaque, que
estão nas categorias força livre, dianteira e traseira, em que os carros chegam a atingir mais de 200 quilômetros por hora, em apenas 201 metros deestão nas categorias força livre, dianteira e traseira, em que os carros chegam a atingir mais de 200 quilômetros por hora, em apenas 201 metros de
aceleração.aceleração.

Muito esperada pelo público, a disputa entre os carros da Dianteira Super promete ser uma das mais emocionantes. Apesar dessa categoria já ter oMuito esperada pelo público, a disputa entre os carros da Dianteira Super promete ser uma das mais emocionantes. Apesar dessa categoria já ter o
título definido, o campeão Sérgio Filippi Júnior também estabeleceu o recorde na etapa anterior, quando marcou o tempo de 6s092, com seu Fiattítulo definido, o campeão Sérgio Filippi Júnior também estabeleceu o recorde na etapa anterior, quando marcou o tempo de 6s092, com seu Fiat
Marea.Marea.

O fato é que o recorde pertencia a Fabiano Rocha, da equipe Autotec, que vem com seu Gol para busca-lo de volta.O fato é que o recorde pertencia a Fabiano Rocha, da equipe Autotec, que vem com seu Gol para busca-lo de volta. “Esse é o clima de uma grande “Esse é o clima de uma grande
final. Os pilotos que não tem mais chances de título pretendem carimbar a faixa dos adversários tentando o recorde da categoria. É uma forma definal. Os pilotos que não tem mais chances de título pretendem carimbar a faixa dos adversários tentando o recorde da categoria. É uma forma de
salvar a honra”salvar a honra”, brinca Danny, brinca Danny

DragsterDragster

Muito esperada pelo público, essa última etapa do ECPA de Arrancada contará com a presença de um dragsters, que competirá na categoriaMuito esperada pelo público, essa última etapa do ECPA de Arrancada contará com a presença de um dragsters, que competirá na categoria
‘Dragster Light’. A máquina capaz de chegar aos 250 Hm/h, em 201 metros, pertence ao lendário Toninho Leão.‘Dragster Light’. A máquina capaz de chegar aos 250 Hm/h, em 201 metros, pertence ao lendário Toninho Leão.

A última participação do piloto em Piracicaba, aconteceu na abertura da ECPA de Arrancada no ano de 2013. Para a organização, sua participaçãoA última participação do piloto em Piracicaba, aconteceu na abertura da ECPA de Arrancada no ano de 2013. Para a organização, sua participação
deixará a competição ainda mais acirrada. deixará a competição ainda mais acirrada. “Ele fará seu grande retorno nesta etapa, exibindo pela primeira vez nas pistas um veículo com motor“Ele fará seu grande retorno nesta etapa, exibindo pela primeira vez nas pistas um veículo com motor
aspirado a nitro, com potência máxima estimada em cerca de mil cavalos”aspirado a nitro, com potência máxima estimada em cerca de mil cavalos”, destacou Pepe, o locutor da prova., destacou Pepe, o locutor da prova.

Vectra biturboVectra biturbo

Outra forte atração desta etapa será a presença do Vectra biturbo, de Washington Silva. Recordista da categoria Pro Mod, o piloto de Limeira / SP vemOutra forte atração desta etapa será a presença do Vectra biturbo, de Washington Silva. Recordista da categoria Pro Mod, o piloto de Limeira / SP vem
para tentar baixar sua própria marca, que já perdura há mais de um ano.para tentar baixar sua própria marca, que já perdura há mais de um ano.

“Vou para Piracicaba tentar o quarto recorde consecutivo”, diz Washington, que na última prova que competiu no ECPA de Arrancada, em julho de“Vou para Piracicaba tentar o quarto recorde consecutivo”, diz Washington, que na última prova que competiu no ECPA de Arrancada, em julho de
2014, estabeleceu o tempo de 5s303, quando atingiu 223,8 Km/h.2014, estabeleceu o tempo de 5s303, quando atingiu 223,8 Km/h.

ProgramaçãoProgramação

No sábado (7) e domingo (8) serão realizadas as disputas por bateria.No sábado (7) e domingo (8) serão realizadas as disputas por bateria.

Confira a programação completa das atividades da 5ª etapa do Campeonato ECPA de ArrancadaConfira a programação completa das atividades da 5ª etapa do Campeonato ECPA de Arrancada

Dia 7 de novembro – SábadoDia 7 de novembro – Sábado
9h às 11h30 – 2ª treino livre cronometrado9h às 11h30 – 2ª treino livre cronometrado
12h – Briefing12h – Briefing
14h às 18h –2 baterias de tomada de tempo14h às 18h –2 baterias de tomada de tempo

Dia 8 de novembro – DomingoDia 8 de novembro – Domingo
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9h às 17h – 2 baterias de tomada de tempo, semi-finais e finais9h às 17h – 2 baterias de tomada de tempo, semi-finais e finais
17h45 – Pódio e premiação17h45 – Pódio e premiação

IngressosIngressos

Sábado – R$ 20,00Sábado – R$ 20,00
Domingo – R$ 20,00 / Promoção: R$ 30,00 para o casalDomingo – R$ 20,00 / Promoção: R$ 30,00 para o casal

Estudantes que apresentarem a carteirinha escolar na bilheteria terão 50% de desconto no ingresso. Crianças até 7 anos, acompanhadas de umEstudantes que apresentarem a carteirinha escolar na bilheteria terão 50% de desconto no ingresso. Crianças até 7 anos, acompanhadas de um
adulto, não pagam. De 8 a 12 anos pagam meia entrada. Box: credencial – R$ 50,00 para os três diasadulto, não pagam. De 8 a 12 anos pagam meia entrada. Box: credencial – R$ 50,00 para os três dias

Estacionamento:Estacionamento: Carro e moto – R$ 15,00 Carro e moto – R$ 15,00

O Campeonato ECPA de Arrancada é realizado pelo ECPA e a competição conta com supervisão da Fasp (Federação de Automobilismo de SãoO Campeonato ECPA de Arrancada é realizado pelo ECPA e a competição conta com supervisão da Fasp (Federação de Automobilismo de São
Paulo).Paulo).

ServiçoServiço

O ECPA está na rodovia SP 135, Km 13,5, no distrito de Tupi, em Piracicaba / SP. O local possui lanchonete, restaurante, estacionamento,O ECPA está na rodovia SP 135, Km 13,5, no distrito de Tupi, em Piracicaba / SP. O local possui lanchonete, restaurante, estacionamento,
arquibancadas e sanitários. Mais informações pelos telefones (19) 3438.7901 e 3438.7174, e-mail ecpa@ecpa.com.br.arquibancadas e sanitários. Mais informações pelos telefones (19) 3438.7901 e 3438.7174, e-mail ecpa@ecpa.com.br.

Confira matéria no link:Confira matéria no link:
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