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36 Ολυμπιακό Ράλλυ 2015: Αποτελέσματα 
 

  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 36ο Ολυμπιακό Ράλλυ 
που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο 
στην περιοχή της Ηλείας. Ο αγώνας εξελίχθηκε υπό όχι 
ιδανικές καιρικές συνθήκες και αποδείχθηκε 
πραγματικά δύσκολος για τα πληρώματα που 
συμμετείχαν, με αποτέλεσμα να φτάσουν στον 
τερματισμό μόλις 18. 
Μετά από δύσκολη μάχη με τη λάσπη και τους 
αντίπαλους συνδυασμού νικητές αναδείχθηκαν οι 
Πρωταθλητές Ελλάδος 2014, Λάμπρος Κύρκος - 
Γιώργος Πολυζώης (Mitsubishi Lancer EVO IX) που 
οδήγησαν έξυπνα και γρήγορα, παίρνοντας από την 
αρχή σημαντική διαφορά, την οποία διατήρησαν μέχρι 
το τέλος. Στη 2η θέση ολοκλήρωσαν την προσπάθειά 
τους οι Θέμης Χαλκιάς – Λεωνίδας Μαχαίρας 
(Mitsubishi Lancer EVO IX), ενώ στην τρίτη θέση 
τερμάτισαν οι τοπικοί Δημήτρης Τσαπέκης – Δημήτρης 
Κοκκινάκης (Subaru Impreza WRX STi N12)… 

1o Σεμινάριο Συνοδήγησης Αγώνων Αυτοκινήτου 
Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. 
 

 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 με 
εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία το Σεμινάριο Συνοδήγησης Αγώνων 
Αυτοκινήτου του Σωματείου Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α., το οποίο είναι το 1ο 
μιας σειράς παρόμοιων εκδηλώσεων του Σωματείου. 
Στην κατάμεστη φιλόξενη αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΜΑΕ, 
για τέσσερις σχεδόν ώρες σαράντα συνοδηγοί -οι 
περισσότεροι νέοι- μυήθηκαν στα μυστικά της συνοδήγησης 
από  συνοδηγούς του Σωματείου μας. 
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Πρόεδρος της ΟΜΑΕ 
Δημήτρης Μιχελακάκης. 
Το σεμινάριο άρχισε με ομιλία του προέδρου του Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. 
Γ. Μεσημέρη και στην συνέχεια πήραν το λόγο μοιράζοντας, 
την τεράστια γνώση και την απέραντη  εμπειρία τους οι Νίκος 
Μουζάκης, Τόλης Πάλλας, Λεωνίδας Μαχαίρας, Νίκος 
Παπασταθόπουλος και Γιάννης Ραβάνης… 

 

 

Προσοχή! 
Όλα τα άρθρα του 
παρόντος 
ενημερωτικού 
δελτίου 
περιλαμβάνουν 
σύνδεσμο που 
οδηγεί στις 
αντίστοιχες 
αναρτήσεις της 
ιστοσελίδας της 
ΟΜΑΕ 

http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/anakoinoseis/item/135-seminaria-kriton-stelexon
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/anakoinoseis/item/135-seminaria-kriton-stelexon
http://www.omae-epa.gr/
mailto:pressoffice@omae-epa.gr
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/agones/item/136-36-olympiako-rally-2015-apotelesmata
http://www.omae-epa.gr/index.php/nea/item/132-1o-seminario-synodigisis-agonon-aftokinitou-a-s-s-o-a-a

	36 Ολυμπιακό Ράλλυ 2015: Αποτελέσματα
	1o Σεμινάριο Συνοδήγησης Αγώνων Αυτοκινήτου Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α.

