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Festival de Arrancada completa 11 edições e abre o calendário nesta sexta-feiraFestival de Arrancada completa 11 edições e abre o calendário nesta sexta-feira

A programação começa sexta-feira com os treinos livres cronometrados (ECPA/Divulgação)A programação começa sexta-feira com os treinos livres cronometrados (ECPA/Divulgação)

Faltam apenas cinco dias para o início do calendário nacional de arrancada e o evento que abre a temporada acontece a partir de sexta-feira (29), nasFaltam apenas cinco dias para o início do calendário nacional de arrancada e o evento que abre a temporada acontece a partir de sexta-feira (29), nas
dependências do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. A pista será aberta às 10h30 para os treinos livres cronometrados do Festival ECPAdependências do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. A pista será aberta às 10h30 para os treinos livres cronometrados do Festival ECPA
de Arrancada. As provas acontecem no sábado (30) e domingo (31). A competição que é disputada por 20 categorias e em uma reta de 201 metros. Ade Arrancada. As provas acontecem no sábado (30) e domingo (31). A competição que é disputada por 20 categorias e em uma reta de 201 metros. A
expectativa da organização é de que  150 carros e cerca de 200 pilotos participem da 11ª edição do torneio.expectativa da organização é de que  150 carros e cerca de 200 pilotos participem da 11ª edição do torneio.

O sistema de disputa é simples: após quatro baterias classificatórias, os quatro melhores competidores de cada classe avançam para as semifinais, atéO sistema de disputa é simples: após quatro baterias classificatórias, os quatro melhores competidores de cada classe avançam para as semifinais, até
os vencedores serem conhecidos. O campeonato conta com supervisão da Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo). Confirma aos vencedores serem conhecidos. O campeonato conta com supervisão da Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo). Confirma a
programação completa do 11ª Festival ECPA de Arrancada:programação completa do 11ª Festival ECPA de Arrancada:

 PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (29/01)Sexta-feira (29/01)   
10h às 12h10h às 12h 1º Treino livre cronometrado1º Treino livre cronometrado
14h às 19h14h às 19h 2º Treino livre cronometrado2º Treino livre cronometrado
    
Sábado (30/01)Sábado (30/01)   
8h30 às 10h308h30 às 10h30 3º Treino Livre Cronometrado3º Treino Livre Cronometrado
11h11h BriefingBriefing
12h às 19h12h às 19h Duas baterias de tomada de tempoDuas baterias de tomada de tempo
    
Domingo (31/01)Domingo (31/01)   
8h às 14h8h às 14h Reabertura e fim das InscriçõesReabertura e fim das Inscrições
8h às 17h308h às 17h30 Vistoria técnica e para homologação de temposVistoria técnica e para homologação de tempos
9h às 17h309h às 17h30 Duas baterias de tomada de tempo + semifinal + finalDuas baterias de tomada de tempo + semifinal + final
17h4517h45 PódioPódio

INGRESSOSINGRESSOS

As entradas  para assistir ao evento custam R$ 20 no sábado. O mesmo valor se aplica ao domingo, com a promoção de R$ 30 para os casais.As entradas  para assistir ao evento custam R$ 20 no sábado. O mesmo valor se aplica ao domingo, com a promoção de R$ 30 para os casais.
Estudantes que apresentarem documento na bilheteria têm 50% de desconto. Crianças até sete anos, acompanhadas de um adulto, não pagam – deEstudantes que apresentarem documento na bilheteria têm 50% de desconto. Crianças até sete anos, acompanhadas de um adulto, não pagam – de
oito a 12 anos, pagam meia-entrada. O estacionamento para carros e motos têm valor único de R$ 15, enquanto a credencial para o box custa R$ 50oito a 12 anos, pagam meia-entrada. O estacionamento para carros e motos têm valor único de R$ 15, enquanto a credencial para o box custa R$ 50
para os três dias de evento.para os três dias de evento.
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