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• Προσπαθειών 
παραπληροφόρησης 
συνέχεια… 

• Αγώνας Drift στη 
Νέα Πέραμο 

• Αγώνας Dragster 
στο Μεσολόγγι 

• Οι Αθανασούλας - 
Ζακχαίος στο Ράλυ 
Monte Carlo 

• Διαπιστεύσεις ΜΜΕ 
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Δημοσιογραφικής 
Ταυτότητας ΟΜΑΕ 
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Κανονισμοί και Προγράμματα Αγώνων 2016 

  

Η ΕΠ.Α. ανακοινώνει την Προκήρυξη των Αγώνων 
Αυτοκινήτου 2016, τους Γενικούς Κανονισμούς, τις σχετικές 
Εγκυκλίους και τους Τεχνικούς Κανονισμούς, καθώς και τα 
ανανεωμένα Ημερολόγια Αγώνων του 2016 (Ράλλυ-
Αναβάσεων-Ταχύτητας, Dragster-Drift-Ατομικής 
Χρονομέτρησης-Δεξιοτεχνίας, 4X4). 

Οι Κανονισμοί για τους θεσμούς που υπολείπονται, καθώς και 
για τους αγώνες Καρτ θα εκδοθούν σε λίγες ημέρες.… 

Πινακίδες αγωνιστικών και ιστορικών αυτοκινήτων  

  

Η ΟΜΑΕ ενημερώνει τους αθλητές που είναι ιδιοκτήτες ή 
κάτοχοι αγωνιστικών αυτοκινήτων ότι, μεταξύ των άλλων 
πρωτοβουλιών που έχουν δρομολογηθεί είναι και το θέμα του 
καθεστώτος που ισχύει σήμερα για τη διαδικασία έκδοσης 
πινακίδων, τόσο για τα αγωνιστικά, όσο και για τα ιστορικά 
αυτοκίνητα. 

Ως εκ τούτου η Ομοσπονδία συνιστά στους ενδιαφερόμενους 
να αναμένουν νεότερη ενημέρωση για την αλλαγή 
διαδικασιών στο εν λόγω θέμα.… 

Συνάντηση με τα σωματεία της Β. Ελλάδος 

 

Την περασμένη Κυριακή 17/1 αντιπροσωπεία στελεχών της 
Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τις διοικήσεις των Σωματείων 
της Β. Ελλάδος στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, με σκοπό την 
ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο, καθώς και την 
ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων για την οργάνωση και την 
ανάπτυξη των αγώνων στην περιοχή. Στη εκδήλωση που 
φιλοξένησε φέτος η Λέσχη Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας 
Σερρών, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΟΜΑΕ Δημήτρης 
Μιχελακάκης και ο Γ.Γ. Τάσος Καρκάνης, ο Δ/ντής της ΕΠΑ 
και μέλος του Δ.Σ. Νίκος Παπασταθόπουλος, το μέλος του 
Δ.Σ. Αντώνης Παρταλιός, εκπρόσωποι των σωματείων της Β. 
Ελλάδος, καθώς και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οδηγών 
Αγώνων Αυτοκινήτου Β. Ελλάδος, Σάββας Μαυροματίδης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2015, παρά την γενικότερη 
οικονομική ύφεση, οι συμμετοχές αθλητών στις διοργανώσεις 
στο βόρειο τόξο της χώρας (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος) 
σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 19% τη στιγμή που 
πανελλαδικά υπήρξε ύφεση κατά 16%.… 

 

 

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