
Circuit Andorra, el millor escenari per 
acollir una prova del Trofeu Andros
La presència del Trofeu Andros al Circuit Andorra va tornar a superar les expectatives més exigents. Els aficionats van acudir en gran nombre 
a l’escenari andorrà per gaudir en directe de l’espectacle que van oferir els millors especialistes europeus, tant de cotxes com de motos, del 
pilotatge sobre gel.

La categoria silhouettes va ser la més disputada amb vencedors diferents a cadascuna de les carreres. A la categoria Elite Pro, T. Heikkinen 
i F. Lagorce, van ser els guanyadors, aquest últim nou capdavanter de la classificació del campionat. A la categoria Elite els millors van ser 
H. Knapick i S. Poussier, sent D. Thoral el que encapçala la provisional del campionat.
Van pujar al mes alt del podi per partida doble, C. LHoste (Féminas), M. Vaxivier (ERDF) i S.Dabert (AMV Cup). Aquests tres pilots deixen 
Andorra com a líders sòlids dels seus campionats respectius.

Els representants andorrans, Àlex Antor i Xavi Espanya, que van disputar les proves de l’AMV Cup, van saldar la seva participació amb una 
meritòria 9a i 10a posició respectivament després de sumar la puntuació de les dues carreres disputades. A destacar el setè lloc d’Espanya 
en la segona carrera.

Els organitzadors, com sempre, van haver de treballar dur perquè els equips es poguessin instal·lar als paddock i perquè la pista estigués 
en les millors condicions però, en aquesta ocasió, van comptar amb un aliat atípic, la climatologia. Com va comentar Toti Sasplugas el dia de 
la presentació de la prova: Ha estat un dels anys més “tranquils” en la preparació de l’escenari de la prova. Va nevar quan ho havia 
de fer (finals de novembre) i després va fer fred. Malgrat tot, si les temperatures haguessin estat una mica més baixes la situació 
s’hagués pogut qualificar d’immillorable.
A la recta final del meeting, com era previsible, algunes zones de la pista van acusar el pas dels vehicles. Aquest detall no va ser un obstacle 
perquè tots els presents al Circuit Andorra elogiessin, una vegada més, tant el traçat com la pista del circuit del Port d’Envalira.

Entre els silhouettes, Franck Lagorce nou capdavanter (Elite Pro). Molta igualtat en la Elite

Després d’un inici una mica vacil·lant a Val Thorens, T. Haikkinen (Mazda 3) no va donar cap opció als seus rivals de la categoria Elite Pro 
en la primera carrera del Circuit Andorra. Va ser el més ràpid en les mànegues de qualificació i va creuar la meta com a vencedor, després 
de decantar al seu favor un duel espectacular amb el Dacia Lodgy pilotat per Lagorce.
En la segona carrera, el pilot finlandès va cedir el seu Mazda 3 a J.Philippe Dayraut perquè el sis vegades campió de l’Andros intentés acabar 
la seva primera carrera de l’Andros 2015-16. L’estratègia d’equip no va sortir bé i va ser Lagorce qui es va mostrar insuperable, aconseguint 
el seu primer triomf de la temporada.

Així doncs una altra decepció per a J. Philippe Dayraut. El pilot de Toulouse, que fa 10 dies partia com a favorit per aconseguir el seu setè títol 
de l’Andros, va quedar inèdit (trencament de motor) en la primera carrera disputada al traçat andorrà. En la segona, per fi! va poder acabar 
la seva primera mànega i completar una carrera aquesta temporada al volant del seu Mazda 3, encara que fora del podi.

Classificacions Elite Pro:
1ª carrera: 1.-Tomas Heikkinen (Mazda 3), 60 punts, 2.-Franck Lagorce (Dacia Lodgy), 55 p., 3.-Adrien Tambay (Audi A1 Quattro), 54 p.
2ª carrera: 1.-Franck Lagorce (Dacia Lodgy), 60 punts, 2.-JB Dubourg (R/Clio 3), 57 p., 3.-Benjamin Riviere (Citroën DS3), 49 p.
Campionat: 1.-Franck Lagorce, 212 punts, 2.-JB Dubourg, 212 p., 3.-Benjamin Riviere, 197 p.

El gran veterà del Trofeu Andros 2015-16, Hervé Knapick, va ser el protagonista de la categoria Elite. Als seus 69 anys, Knapick va guanyar 
la primera carrera per davant d’un incisiu Ch. Beroujon. En la segona, va ocupar la tercera plaça del podi. Aquesta vegada va haver de cedir 
davant dos grans especialistes del pilotatge sobre gel, Poussier i Thoral.

Classificacions Elite Pro:
1ª carrera: 1.-Hervé Knapick (R/ Clio 3), 60 punts, 2.-Christian Beroujon (Mazda 3), 57 p., 3.-Lionel Daziano (Audi A1 Quattro), 51 p.
2ª carrera: 1.-Sylvain Poussier (Citroën DS3), 59 punts, 2.-Didier Thoral (Mazda 3), 58 p., 3.-Hervé Knapick (R/ Clio 3), 52 p.
Campionat: 1.-Didier Thoral, 221 punts, 2.-Sylvain Poussier, 203 p., 3.-Lionel Daziano, 198 p.



Vaxivier (4 de 4) segueix guanyant  al ERDF Trofeu Andros d’elèctrics

Matthieu Vaxivier (Loxam) va seguir la seva ratxa de triomfs al Circuit Andorra. De moment el jove pilot (21 anys) de l’automobilisme francès 
va superar amb autoritat a rivals molt més experimentats en pilotatge sobre pistes gelades.

Entre ells cal esmentar al doble vencedor a Andorra la temporada passada, N. Breton. Ho va posar tot de part seva, sobretot en la segona 
carrera, per derrotar a Vaxiviere però al final va haver de conformar-se amb vèncer en la primera mànega classificatòria d’aquesta segona 
carrera. Un bagatge molt pobre per a un pilot que aspirava a revalidar el títol d’aquesta categoria aconseguit la temporada passada.

Classificacions ERDF Trofeu Andros:
1ª carrera: 1.-Matthieu Vaxiviere (Loxam), 36 punts, 2.-Franck Lagorce (Stef), 34 p., 3.-Louis Gervoson (Andros), 30 p.
2ª carrera: 1.-Matthieu Vaxiviere (Loxam), 36 punts, 2.-Franck Lagorce (Stef), 32 p., 3.-Nathanaël Berthon (Biovitis), 31 p.
CampIonat: 1.-Matthieu Vaxiviere, 145 punts, 2.- Nathanaël Berthon, 119 p., 3.-Franck Lagorce, 113 p.
  
Clémentine LHoste pren el relleu de Veronique Dufour.

Clémentine LHoste va aprofitar l’absència de la doble vencedora a Val Thorens, per aconseguir el triomf en les dues carreres disputades a 
l’escenari del Port d’Envalira i situar-se al capdavant del Trofeu Andros femení.
LHoste va demostrar una gran superioritat sobre les seves rivals. Sense sortir bé, va ser capaç de recuperar en poques voltes el terreny 
perdut en aquesta fase inicial. És evident que molt hauran de canviar les coses perquè les seves rivals la puguin superar.  

Classificacions Trofeu Andros Femenino:
1ª carrera: 1.-Clémentine LHoste (Camoto), 42 punts, 2.-Annick Joosen (Sprint Car), 34 p., 3.-Aurore Louison (Camoto), 31 p.
2ª carrera: 1.-Clémentine LHoste (Camoto), 42 punts, 2.-Annick Joosen (Sprint Car), 32 p., 3.-Manon Salaneuve (Suzuki), 32 p.
Campeonato: 1.-Clémentine LHoste, 150 punts, 2.-Annick Joosen, 122 p., 3.-Laura Monin-Bonard, 120 p. 

Lluita fratricida pel triomf a la AMV Cup. Espanya i Antor al top10

Els germans Sylvain i Vivian Dabert van ser els grans protagonistes de les dues carreres vàlides per l’AMV Cup. Sylvain, campió francès de 
supermotard va imposar el seu pilotatge fi, amb traçades en les quals tancava els buits als seus rivals directes, en aquest cas el seu germà.
Vencedor en tres de les quatre proves disputades, el més gran dels germans Dabert es perfila com el principal favorit per repetir el triomf de 
la passada temporada. Seria la seva 7ª victòria en la classificació absoluta de l’AMV cup.

Alex Antor i Xavi Espanya, els pilots andorrans presents a la graella de la prova motard del Trofeu Andros, van protagonitzar una excel·lent 
actuació, millorant posicions en cadascuna de les seves aparicions a la pista.
Tots dos pilots van coincidir que: L’experiència ha estat molt bona, és indubtable que la nostra preparació de la mecànica dista molt de 
ser la millor per competir en un circuit de gel. De tota manera molt contents amb el resultat i esperem repetir l’experiència. Espanya 
es mostrava molt satisfet sobretot de la segona carrera: Vaig dir que no acabaria l’últim i he complert. La setena posició de la segona 
carrera ha estat una gran alegria. Crec que es podria millorar si hi hagués la possibilitat de córrer de manera habitual sobre la pista 
gelada del Circuit Andorra. Amb tot els líders van molt ràpid.

Classificacions AMV Cup:
1ª carrera: 1.-Sylvain Dabert (KTM SXF), 51 punts, 2.-Vivian Dabert (KTM SXF), 36 p., 3.-Vivian Gonnet (Yamaha), 33 p.
2ª carrera: 1.-Sylvain Dabert (KTM SXF), 51 punts, 2.-Vivian Dabert (KTM SXF), 36 p., 3.-Vivian Gonnet (Yamaha), 33 p.
Campionat: 1.-Sylvain Dabert, 95 punts, 2.-Noël Duvert, 70 p., 3.-Vivian Dabert, 69 p.

L’Automòbil Club, amb l’ajuda dels seus patrocinadors, Crèdit Andorrà, el grup de supermercats Hiper Pas i Andorra Turisme han saldat amb 
nota l’organització de la 21a edició del Trofeu Andros - Andorra. En finalitzar l’esdeveniment tots els presents al Circuit Andorra es van citar 
per repetir l’experiència a mitjans de desembre del 2016.  

Servei de premsa.


