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Tendo como novidade a unificação do regulamento com as regras do certame brasileiro, foi aberto neste fim de semana, dias 12 e 13, o CampeonatoTendo como novidade a unificação do regulamento com as regras do certame brasileiro, foi aberto neste fim de semana, dias 12 e 13, o Campeonato
ECPA de Arrancada. As provas aconteceram na reta do autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo.ECPA de Arrancada. As provas aconteceram na reta do autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo.

Com a adesão às regras do novo Regulamento Técnico, 11 categorias tiveram seus recordes zerados: Standart, Street Tração Traseira (STT), TraseiraCom a adesão às regras do novo Regulamento Técnico, 11 categorias tiveram seus recordes zerados: Standart, Street Tração Traseira (STT), Traseira
Original (TO), Dianteira Turbo B (DT-B), Tração Traseira B (TTB), Dianteira Turbo C (DT-C), Traseira Street Turbo (TST) e todas as quatro divisões daOriginal (TO), Dianteira Turbo B (DT-B), Tração Traseira B (TTB), Dianteira Turbo C (DT-C), Traseira Street Turbo (TST) e todas as quatro divisões da
Drag Junior (A, B, C e D).Drag Junior (A, B, C e D).

Assim, as marcas mais baixas dessas categorias passam a valer como referência para os recordes nas próximas etapas. “O objetivo da alteração doAssim, as marcas mais baixas dessas categorias passam a valer como referência para os recordes nas próximas etapas. “O objetivo da alteração do
regulamento é alinhar nossas normas à dos demais certames existentes, o que beneficia os pilotos que participam de outras competições”, afirmou aregulamento é alinhar nossas normas à dos demais certames existentes, o que beneficia os pilotos que participam de outras competições”, afirmou a
organizadora Daniella Giannetti. “Essa alteração entre os regulamentos também contribui para que os recordes sejam utilizados como parâmetro entreorganizadora Daniella Giannetti. “Essa alteração entre os regulamentos também contribui para que os recordes sejam utilizados como parâmetro entre
uma pista e outra”, completou.uma pista e outra”, completou.

Entre as novas marcas, o resultado mais expressivo foi anotado na categoria Dianteira Turbo B (DT-B), que teve um competidor correndo na casa dosEntre as novas marcas, o resultado mais expressivo foi anotado na categoria Dianteira Turbo B (DT-B), que teve um competidor correndo na casa dos
seis segundos. O feito coube ao piloto Rafael Souza Silva, que atingiu 187,5 Km/h, em 201 metros, marcando o incrível tempo de 6s943.seis segundos. O feito coube ao piloto Rafael Souza Silva, que atingiu 187,5 Km/h, em 201 metros, marcando o incrível tempo de 6s943.

“Todos elogiaram muito as condições da pista, que esteve perfeita durante todo o final de semana, acredito que encontramos a receita do composto a“Todos elogiaram muito as condições da pista, que esteve perfeita durante todo o final de semana, acredito que encontramos a receita do composto a
ser aplicado para atingir a aderência correta”, afirmou Fred Motta, responsável pelo tratamento do asfalto.ser aplicado para atingir a aderência correta”, afirmou Fred Motta, responsável pelo tratamento do asfalto.

Valendo pela primeira etapa da temporada 2016, das cinco previstas, as provas contaram com a participação de pilotos vindos de várias cidades doValendo pela primeira etapa da temporada 2016, das cinco previstas, as provas contaram com a participação de pilotos vindos de várias cidades do
estado e do país. Confira os vencedores da 1º etapa do Campeonato ECPA de Arrancada:estado e do país. Confira os vencedores da 1º etapa do Campeonato ECPA de Arrancada:

Desafio 9.0Desafio 9.0
1º Edgar Ferreira Nunes Junior1º Edgar Ferreira Nunes Junior

Desafio 8.5Desafio 8.5

1º Joao Augusto Mellega Junior1º Joao Augusto Mellega Junior

Traseira Original - TOTraseira Original - TO
1º Welington Scalez1º Welington Scalez

Street Tração Traseira - STTStreet Tração Traseira - STT

1º Leandro Ibanez Junior1º Leandro Ibanez Junior

Dianteira Turbo C - DT-CDianteira Turbo C - DT-C
1º Nilton Alves De Oliveira1º Nilton Alves De Oliveira

Dianteira Turbo B - DT-BDianteira Turbo B - DT-B
1º Adriano Guizzardi Cordeiro1º Adriano Guizzardi Cordeiro

Dianteira Turbo A - DT-ADianteira Turbo A - DT-A

1º Edvan Hilario de Menezes1º Edvan Hilario de Menezes

Tração Traseira B – TTBTração Traseira B – TTB
1º Peterson Rodrigo Forti Bueno1º Peterson Rodrigo Forti Bueno

Traseira Turbo A – TTATraseira Turbo A – TTA
1º Cleiton Roberto Ferreira Fernandes1º Cleiton Roberto Ferreira Fernandes

Força Livre Dianteira - FLDForça Livre Dianteira - FLD
1º Andre Minoru Matsutani1º Andre Minoru Matsutani
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Extreme 10,5Extreme 10,5
1º Carlos Jose Alves Pinheiro1º Carlos Jose Alves Pinheiro

Drag Junior DDrag Junior D
1º Bryan de Oliveira Sousa1º Bryan de Oliveira Sousa

A 2ª etapa do Campeonato ECPA de Arrancada 2016: acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio. Mais informações pelos telefones (19) 3438.7901 eA 2ª etapa do Campeonato ECPA de Arrancada 2016: acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio. Mais informações pelos telefones (19) 3438.7901 e
3438.7174, e-mail 3438.7174, e-mail ecpa@ecpa.com.brecpa@ecpa.com.br, , ecpa.com.brecpa.com.br e  e facebook.com/ecpabrasilfacebook.com/ecpabrasil..
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