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Ανάβαση Ριτσώνας 2015: Αποτελέσματα 

  

Ιδανικά ξεκίνησε η χρονιά στο πρωτάθλημα Αναβάσεων με 
την τέλεση της Ανάβασης Ριτσώνας. Ο κόσμος κατέκλυσε 
από νωρίς το πρωί την μήκους 3.1 χιλιομέτρων διαδρομή και 
απόλαυσε πλούσιο θέαμα από τους 105 αγωνιζόμενους που 
τίμησαν τον αγώνα και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο 
καιρός ήταν σύμμαχος των οδηγών, αλλά και των θεατών, 
μέχρι τα τέλη του δεύτερου σκέλους, όπου η βροχή που 
ξέσπασε οδήγησε σε προσωρινή διακοπή, η οποία έγινε 
οριστική για λόγους ασφαλείας. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα φαβορί δε δυσκολεύτηκαν να 
επικρατήσουν. Στην Ομάδα Α, ο μόνιμος πρωταθλητής της 
κατηγορίας τα τελευταία χρόνια… 

 Σεμινάριο Βαθμολογητών Drift στη Θεσσαλονίκη 

 

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στις 21 και 22 
Μαρτίου, στην πίστα Drive Park του Ν.Ρυσίου, το 1ο 
Διεθνές Σεμινάριο Βαθμολογητών Drift. 

Οι 13 συμμετέχοντες από Πολωνία, Ζάκυνθο, 
Μυτιλήνη, Καρπενήσι, Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είχαν 
την ευκαιρία επί δύο ημέρες να μυηθούν στα μυστικά 
του δημοφιλούς αθλήματος και να ενημερωθούν σε 
βάθος για την μεθοδολογία βαθμολόγησης των μονών 
και διπλών περασμάτων. Πολύτιμη ήταν η συμβολή 
του Mike Procureur, εκπρόσωπος του «King of Europe» 
που ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο 
του drift και τις διαμορφούμενες τάσεις παγκοσμίως… 

Αίτηση Εγγραφής, Κανονισμoί και Εγκύκλιοι 
«ΟΜΑΕ Saxo-106 Cup 2015» 

 

Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΑ οι Τεχνικοί Κανονισμοί 
και η Σχετική Εγκύκλιος 14 του νέου θεσμού «ΟΜΑΕ 
Saxo-106 Cup». Ως γνωστόν πρόκειται για ένα 
Κύπελλο Αγώνων Ταχύτητας Ενιαίου με αυτοκίνητα 
τύπου Citroen Saxo και Peugeot 106, το οποίο 
αναμένεται να προσελκύσει «νέο αίμα» στους 
ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου. Υπενθυμίζεται ότι για 
τη συμμετοχή των οδηγών στο θεσμό απαιτείται 
προεγγραφή… 

 

 

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