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Ανακοίνωση σχετικά με το καρτ 

  

Αγαπητοί Αγωνιζόμενοι, Γονείς, Προετοιμαστές & 
Επαγγελματίες, 

Πριν αναφερθούμε στη σημερινή κατάσταση που έχει 
περιέλθει το καρτ στη χώρα μας πρέπει να κάνουμε μια μικρή 
αναδρομή στα προηγούμενα ένα με δύο χρόνια. 

Στις αρχές του 2014 (Φεβρουάριος) η επιτροπή καρτ άλλαξε 
και έλαβε ορισμένες αποφάσεις για τη χρονιά που έτρεχε, 
πάντα χωρίς να ακυρώνει ό,τι δημιουργήθηκε… 

 1ος Αγώνας Πρωταθλήματος Ταχύτητας 

 

Οι προετοιμασίες για τον 1ο Αγώνα του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Ταχύτητας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εν 
μέσω του κατανυκτικού - εορταστικού κλίματος του Πάσχα. 

Είναι η εποχή που η φύση βάζει τα καλύτερα της χρώματα, 
για να υποδεχθεί μετά από δύο χρόνια ουσιαστικά 
αγωνιστικής απραξίας, την εκ νέου έναρξη του 
πρωταθλήματος Ταχύτητας.… 

1ος Αγώνας Πρωταθλήματος Dragster 

 

Η ΛΕΜΑΚ σε συνεργασία με την ΛΕΝΟΕ διοργανώνει τον 1ο 
Aγώνα Πρωταθλήματος  Dragster AUTO – MOTO του 2015. 

Δηλώσεις συμμετοχής και ανακοινώσεις για τον αγώνα θα 
δημοσιεύονται στο site της ΛΕΜΑΚ, www.dragster-
polikastro.gr.… 

Ανακοινώσεις για τους αγώνες Drift  

 

- Aποτελέσματα σεμιναρίου βαθμολογητών Θεσσαλονίκης 
- Ανακοίνωση σεμιναρίου βαθμολογητών Αθήνας 
- Βιντεοσκοπική κάλυψη αγώνων Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος 
- Χορηγοί Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
- Εκφωνητής αγώνων 
- Ανακοίνωση 1ου αγώνα Πρωταθλήματος 
- Τροποποιήσεις Γενικού κανονισμού Drift 2015… 

 

 

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