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Τελετή Βράβευσης των Πρωταθλητών 
της αγωνιστικής χρονιάς 2014 

 

Στο επιβλητικό αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του 
Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2015 η καθιερωμένη Τελετή 
Βράβευσης των Πρωταθλητών και των Διακριθέντων 
αθλητών στους αγώνες Αυτοκινήτου και Καρτ για την 
αγωνιστική περίοδο του 2014... 

Ενημερωτική συνάντηση Αθλητικών 
Σωματείων 

 

Λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, η 
ΟΜΑΕ και η Επιτροπή Αγώνων, διοργάνωσαν το 
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ειδική εκδήλωση 
ενημερωτικού χαρακτήρα για τα στελέχη των 
Αθλητικών Σωματείων που διοργανώνουν αγώνες... 

Σεμινάριο Τεχνικών Εφόρων 

 

 

Η Τεχνική Επιτροπή της ΟΜΑΕ σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης διοργάνωσε το 
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου σεμινάριο Τεχνικών Εφόρων, 
εμπλουτίζοντας ο δυναμικό της Ομοσπονδίας με νέα 
στελέχη, σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα για την 
διοργάνωση των αγώνων... 

Εκδήλωση έκδοσης ΔΤΤ αγωνιστικών 
αυτοκινήτων στην Αθήνα 

 

Με γνώμονα την καταγραφή και τον πλήρη έλεγχο των 
αυτοκινήτων που συμμετέχουν σε όλα τα είδη των 
αγώνων στην Ελλάδα, πραγματοποιείται σειρά 
εκδηλώσεων τεχνικών ελέγχων ανά την επικράτεια με 
σκοπό την πλήρη συμπλήρωση των νέων Δελτίων 
Τεχνικής Ταυτότητας της ΟΜΑΕ... 

 

 

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