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30/01/2019

ICE GLADIATORS 2019 – 30 GENER
Tercera jornada del Campionat d’Andorra d’enduro sobre gel, els ICE GLADIATORS 2019
Avui s’ha celebrat al Circuit d’Andorra - Pas de la Casa la tercera jornada dels Ice Gladiators
2019.
Les tres curses han estat molt disputades, amb Edgar Gallipoli, Nil Solans i els germans España
com a protagonistes.

Xavi España, Edgar Gallipoli i Cristian España.
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En la primera cursa Nil Solans s’ha imposat davant d’Edgar Gallipoli i Xavi España.
En la segona cursa, Nil Solans i Edgar Gallipoli han començat liderant la cursa, fins que Solans
ha comès una errada que l’ha fet caure fins la sisena posició i només ha pogut remuntar fins la
cinquena plaça. Finalment el podi ha estat per Edgar Gallipoli, Cristian España i Xavi España.

Edgar Gallipoli davant de Nil Solans.

La darrera cursa de la nit també ha sigut guanyada per l’Edgar Gallipoli, després d’una nova
caiguda de Nil Solans. Xavi España ha pujat al podi en segona posició, per davant del seu germà
Cristian España.
Pel que fa la resta de pilots andorrans, Jordi Raposeiras s’ha vist obligat a abandonar després
de la segona cursa a causa d’una caiguda. Xavi Cardelús ha aconseguit el seu millor resultat de
la nit en la tercera cursa acabant en quarta posició, i Jordi Duedra ha aconseguit dues sisenes
posicions i una setena posició. La pilot Alba Villegas ha corregut com a convidada amb una Wild
Card, aconseguint una onzena posició com ha millor resultat.
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Xavi Cardelús.

A falta d’una jornada, el pilot Edgar Gallipoli segueix liderant el campionat.
La següent i darrera jornada del campionat, pendent de confirmar, està prevista pel dissabte 9
de febrer a les 18h, per primera vegada en cap de setmana.
Per a més informació, podeu visitar la nostra pàgina web: www.fma.ad o bé contactar amb
nosaltres a fma@andorra.ad.
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