
El Trofeu Andros 2018 garanteix 
molta emoció en el Circuit Andorra
Un remodelat Circuit Andorra ha donat la benvinguda, per 23a temporada consecutiva, a la logística de l’organització del Trofeu Andros i dels 
diferents equips inscrits en la present edició del prestigiós certamen de pilotatge sobre gel.
L’esdeveniment que es disputaran al Principat d’Andorra tornarà a ser l’únic del calendari de l’Andros que es disputarà als Pirineus i fora de 
territori francès. 
L’esdeveniment comptarà amb el patrocini d’Andorra Turisme, Híper Pas, Comú d’Encamp i Automòbil Club d’Andorra, que repetirà la doble 
funció d’organitzador i patrocinador.

En aquesta ocasió la caravana de l’Andros, amb Max Mammers al capdavant, arriba a les instal·lacions del Pas de la Casa després disputar 
els dos primers meeting del seu calendari 2017-18, en concret: ValThorens i Alpe d’Huez.

La igualtat i emoció fins a l’últim moment, han marcat aquestes proves inicials. Cal destacar que en la categoria reina de la competició, 
l’ELITE PRO, cap pilot i cap de les marques inscrites en el campionat han aconseguit repetir triomf en les quatre proves disputades. El ven-
cedor de la primera cita en ValThorens, Benjamin Riviere (Peugeot 3008), és el líder provisional del campionat.

Les tres categories que també competiran en el Circuit Andorra (Elite, ENEDIS i AMV) també van afegir una bona dosi d’emoció en els mee-
ting precedents, encara que amb connotacions diferenciades.

En la categoria ELITE, per exemple, es dóna el cas que Christian Jouet (Renault Captur) va repetir triomf a ValThorens i a Alpe d’Huez però 
no és el líder de la classificació provisional, aquesta plaça l’ocupa Eddy Benezet (BMW M2).

Matthieu Vaxiviere (Andros) i Aurélien Panis (Plastic’up) es reparteixen els triomfs entre els ENEDIS, amb el campió de la passada edició del 
certamen dels vehicles elèctrics, Christophe Ferrier, a l’espera de la seva oportunitat per pujar a l’esglaó més alt del podi. Vaxiviere arribarà 
a Andorra amb un lleuger avantatge (8 punts) sobre el seu rival directe.

Quant als motards, AMV CUP, l’emoció pot fregar límits espectaculars. El domini inicial de Vivian Dabert (Suzuki) a Valthorens, ha tingut 
resposta del campió de l’AMV Cup des del 2017, Syvain Dabert (KTM), amb un doble podi (primer i segon) a Alpe d’Huez. 
El tercer en discòrdia, Germain Vincenot (Profunda), és el líder de la provisional del campionat després de ser el més regular en els dos 
meeting inicials.

Tots els pilots esmentats estaran el cap de setmana vinent (dies 15 i 16) en el Circuit Andorra per defensar les opcions que tenen d’estar entre 
els millors al final del Trofeu Andros 2018.
Malgrat l’impressionant cartell de pilots que presenta la present edició de l’Andros, cal lamentar una absència de molt pes específic entre els 
participants. Es tracta del pilot de Tolosa de Llenguadoc, Jean Philippe Dayraut, un autèntic recordman en el trofeu francès. 
Dayraut ha vençut en 59 parcials aconseguint 6 títols absoluts del Trofeu Andros, solament superat per Yvan Muller que, amb menys triomfs 
parcials, té 10 títols en el seu haver.

Divendres que ve (dia 15), a partir de les 17,00 hores, els pilots tindran el seu primer contacte amb l’esmentada pista al volant del seu vehicle 
de competició. Aquesta primera jornada de l’Andros en el Port d’Envalira, viurà els seus millors moments a partir de les 20,45 hores, amb la 
disputa de les finals de les diferents categories. A continuació es lliuraran els trofeus als guanyadors d’aquesta primera jornada.

L’activitat del dissabte (dia 16) s’iniciarà a les 15.30 hores. Les finals es correran a partir de les 19.50 hores. El trofeu Andros 2017-18 s’aco-
miadarà d’Andorra amb els podis de triomfadors d’aquesta segona jornada.

Servei de premsa.


