
Nil Solans, segueix explicant per triomfs les seves aparicions en el Circuit Andorra. En la segona jornada de l’ICE 
Gladiators 2017 va dominar amb total claredat tant la màniga d’entrenaments oficials com les dues carreres que 
es van disputar a continuació. El meeting va estar marcat per les baixes temperatures que es van registrar al 
voltant del Port de Envalira.

L’escenari de la competició tenia en aquesta ocasió una aparença molt diferent del de fa una setmana. La gran 
quantitat de neu caiguda durant els passats dies i el treball posterior dels quals condicionen el traçat, van deixar 
ben marcats els limitis de la pista, evitant la possibilitat de tocar les proteccions metàl·liques que en les jornades 
precedents començaven a quedar al descobert.

Solans, després de certs dubtes en la primera sèrie de 10’ d’assajos lliures, va reprendre el seu domini habitual 
en els entrenaments oficials superant en més de 2” al seu immediat seguidor.

En les dues carreres disputades mai va veure perillar el triomf. Com en anteriors ocasions, va establir distància 
respecte als seus rivals directes des de la mateixa sortida.
Xavier Espanya va ser el que més se li va acostar en la primera de les finals disputades, malgrat tot va passar 
la meta a més de 9” del guanyador. Va completar aquest primer podi Edgar Gallipoli.
En la següent prova, l’emoció també va estar per saber qui seguiria a Solans en la classificació final. Aquesta 
vegada el duel entre Galiipoli i Espanya va ser més ajustat i al final es va decantar a favor del primer.

El campionat de pilotatge sobre gel en dues rodes continuarà dimecres que ve (dia 25) a partir de les 20.00 
hores, es disputaran dues carreres més vàlides per l’ICE Gladiators 2017. Seguirà dominant Solans?

Servei de premsa.

Resultats ICE Gladiators 2017 (3-4)

L’ICE Gladiators 2017 a -12º, Nil Solans 
també va ser el més ràpid


