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ECPA tem campeonato de arrancada no fim de semana; veja programaçãoECPA tem campeonato de arrancada no fim de semana; veja programação

A adrenalina vai subir em Piracicaba. Isso porque neste fim de semana acontece a quinta - e última etapa - da temporada do campeonato deA adrenalina vai subir em Piracicaba. Isso porque neste fim de semana acontece a quinta - e última etapa - da temporada do campeonato de
arrancada. No sábado e domingo, a partir das 9h, os motores vão roncar alto no autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)arrancada. No sábado e domingo, a partir das 9h, os motores vão roncar alto no autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)
com as disputas pelos títulos da competição que chega a grande final da 10ª edição. A expectativa dos organizadores é que mais de 120 pilotoscom as disputas pelos títulos da competição que chega a grande final da 10ª edição. A expectativa dos organizadores é que mais de 120 pilotos
estejam à frente dos veículos mais velozes.estejam à frente dos veículos mais velozes.

Ao todo, são 20 categorias existentes, porém, mais da metade dos títulos estão em abertos e a disputa promete ser emocionante, principalmente entreAo todo, são 20 categorias existentes, porém, mais da metade dos títulos estão em abertos e a disputa promete ser emocionante, principalmente entre
os modelos força livre, dianteira e traseira, em que a velocidade dos carros chega a atingir mais de 200 km/h, em apenas 201 metros de aceleração. Aos modelos força livre, dianteira e traseira, em que a velocidade dos carros chega a atingir mais de 200 km/h, em apenas 201 metros de aceleração. A
disputa entre os carros da Dianteira Super também promete ser uma das mais emocionantes, mesmo com Sérgio Filippi Júnior tendo o título definido.disputa entre os carros da Dianteira Super também promete ser uma das mais emocionantes, mesmo com Sérgio Filippi Júnior tendo o título definido.
O campeão, aliás, estabeleceu o recorde na etapa anterior: 6s092, com seu Fiat Marea.O campeão, aliás, estabeleceu o recorde na etapa anterior: 6s092, com seu Fiat Marea.

–  A decisão promete ser eletrizante durante as provas deste fim de semana, já que chegou a hora conhecer os campeões de 2015 – afirmou a–  A decisão promete ser eletrizante durante as provas deste fim de semana, já que chegou a hora conhecer os campeões de 2015 – afirmou a
organizadora Danny Giannetti.organizadora Danny Giannetti.

Ela também falou pelo que espera da disputa pelo recorde, que antes de ser batido por Filippi Júnior pertencia a Fabiano Rocha, da equipe Autotec,Ela também falou pelo que espera da disputa pelo recorde, que antes de ser batido por Filippi Júnior pertencia a Fabiano Rocha, da equipe Autotec,
que tentará retomá-lo com o Gol.que tentará retomá-lo com o Gol.

–  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–  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 de salvar a honra – completou Danny.da categoria. É uma forma de salvar a honra – completou Danny.

A etapa ainda contará com a presença de um dragsters, que competirá na categoria "Dragster Light". A máquina capaz de chegar aos 250 km/h, emA etapa ainda contará com a presença de um dragsters, que competirá na categoria "Dragster Light". A máquina capaz de chegar aos 250 km/h, em
201 metros, pertence ao lendário Toninho Leão. A última participação do piloto em Piracicaba, aconteceu na abertura da ECPA de Arrancada no ano201 metros, pertence ao lendário Toninho Leão. A última participação do piloto em Piracicaba, aconteceu na abertura da ECPA de Arrancada no ano
de 2013. de 2013. 

Outra forte atração será a presença do Vectra biturbo, de Washington Silva. Recordista da categoria Pro Mod, o piloto de Limeira tentará baixar suaOutra forte atração será a presença do Vectra biturbo, de Washington Silva. Recordista da categoria Pro Mod, o piloto de Limeira tentará baixar sua
própria marca que já perdura há mais de um ano: 5s303, quando atingiu 223,8 km/h.própria marca que já perdura há mais de um ano: 5s303, quando atingiu 223,8 km/h.
  
Veja abaixo a programação completaVeja abaixo a programação completa

Sábado Sábado 
9h às 11h30 – 2º treino livre cronometrado9h às 11h30 – 2º treino livre cronometrado
12h – Briefing12h – Briefing
14h às 18h –2 baterias de tomada de tempo14h às 18h –2 baterias de tomada de tempo
  
DomingoDomingo
9h às 17h – 2 baterias de tomada de tempo, semifinais e finais9h às 17h – 2 baterias de tomada de tempo, semifinais 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.adulto, não pagam. De 8 a 12 anos pagam meia entrada.
Box: credencial – R$ 50,00 para os três diasBox: credencial – R$ 50,00 para os três dias
Estacionamento: Carro e moto – R$ 15,00Estacionamento: Carro e moto – R$ 15,00
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