
Nil Solans tanca amb un altre doblet la seva participació en l’ICE Gladiators 2017 i aconsegueix el seu segon títol consecutiu en aquest 
campionat després de guanyar 9 de les deu proves disputades. Al costat de Solans van estar en els últims podis de la present edició del 
campionat Jaume Betriu i Xavier Espanya que, en ordre invers, també van completar les posicions d’honor del IG 2017.

Per a la cita final del certamen, el Circuit Andorra no presentava la seva millor versió, més aviat al contrari. Malgrat els esforços dels respon-
sables de les instal·lacions del Port d’Envalira, les altes temperatures de les últimes setmanes estan fent mossa en la pista.
El traçat es va haver de variar en diverses zones per evitar les més perilloses pels motards. A pesar que la temperatura al moment de dis-
putar-se les diverses mànigues rondava els 0° la falta de gel en la pista era evident.

Es va disputar una sola sèrie per pilot d’entrenaments, de sol 5’ perquè els pilots coneguessin el nou traçat. Un traçat en el qual predomina-
ven les zones ràpides sobre un pis irregular.

Les carreres, que van tenir un desenllaç calcat, no van oferir cap sorpresa. Les diferències, en aquesta ocasió, no van ser tan àmplies però 
Nil Solans a cap moment va abandonar la primera plaça, seguit de prop per Betriu i Espanya.

L’ICE Gladiatros 2017 està a la seva recta final. Els organitzadors no es prenen ni un moment de respir i ja estan treballant pensant en la 
propera edició del certamen. Josep Puntí, president de la FMA i cap visible de l’organització, ens va comentar el calendari del 2018: La 
nostra intenció és celebrar totes les mànigues del IG 2018 durant el mes de gener, època de l’any en què la climatologia és més 
favorable per a la disputa de carreres sobre la pista gelada.
Així doncs, el IG començarà el 8 de gener (dilluns) amb la celebració de la jornada de test. A continuació els dies 10, 15, 17, 24 i 31, 
del mateix mes, es correran les deu carreres, dues per jornada, vàlides per al campionat. La variació a ressaltar és la doble jornada 
(dilluns i dimecres) que es disputarà en la fase inicial del campionat.

No hi ha cap dubte, que els organitzadors estan decidits a donar continuïtat a un campionat que està tenint un gran acolliment entre els 
motards, malgrat l’obstacle que suposa dependre d’un factor sobre el qual no hi ha control possible, com és la climatologia.
Els guanyadors de l’HISSI Gladiators 2017 rebran aquesta nit (20.30 hores Illa Carlemany) els seus trofeus, però l’edició del 2018 està 
prenent forma aplicant les experiències viscudes en aquesta última edició.

Servei de premsa.
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