
Nil Solans, campió 2016 de l’especialitat, va dominar amb total solvència la primera cita de l’ICE Gladiators 2017.
El van acompanyar en el podi de guanyadors Jordi Betriu que va repetir la segona posició en les dues carreres 
disputades mentre que per al tercer lloc Xavier Espanya i Guillermo Cano es van intercanviar posicions .

El Circuit Andorra, amb un aspecte molt diferent del de 48 hores abans quan es va celebrar el test del campionat, 
va ser l’escenari de la competició. En aquesta ocasió la temperatura, lleugerament per sota dels 0º, no va ser tan 
determinant com altres vegades.
En total van ser 20 els pilots que van competir en la pista, alguns dels inscrits inicialment no va poder iniciar el 
campionat amb normalitat per diversos motius.

Solans es va mostrar imbatible en totes les mànigues que va disputar. Va marcar el millor crono en els entrena-
ments oficials seguit molt de prop per Jordi Duedra i Guillermo Cano.

Les dues carreres van tenir un desenllaç molt semblant. Nil Solans es va escapar des de la mateixa sortida, 
deixant per darrere la lluita per la segona plaça entre Betriu i Espanya, en la primera carrera, i entre el mateix 
Betriu i Cano en la segona. Després de diverses voltes amb avançaments constants, va ser el campió espanyol 
d’Enduro el que va aconseguir superar als seus respectius rivals.

Dimecres que ve (dia 18), a partir de les 20.00 hores, es disputarà la segona jornada de l’ICE Gladiators 2017. 
El timing serà el mateix que en aquesta cita inicial, una sèrie (10’) d’entrenaments lliures, una de cronometrats 
també de 10’ i les carreres 3 i 4 vàlides per al campionat de pilotatge sobre gel.

Servei de premsa.
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