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3η Ανάβαση Αττικής "Βαγγέλης Παλαπανίδης":
Αποτελέσματα
Το Σωματείο "Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου" οργάνωσε την
3η Ανάβαση Αττικής "Βαγγέλης Παλαπανίδης" στα
Δερβενοχώρια, με την οποία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Αναβάσεων 2015.
Ο αγώνας έλαβε χώρα στην διαδρομή 4,2 χιλιομέτρων, με
κατεύθυνση από το οροπέδιο Δερβενοχωρίων προς την
Φυλή. Οι συμμετοχές έφτασαν τις 69 και οι οδηγοί έκαναν το
καλύτερο δυνατό, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους
θεατές που βρέθηκαν στο βουνό για να χειροκροτήσουν τα
αγωνιστικά περάσματα.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, όπως έχουμε πολλάκις αναφέρει
στις αναβάσεις δεν υφίσταται γενική κατάταξη, αλλά
κατάταξη των επιμέρους κατηγοριών. Στην Κατηγορία Ν
λοιπόν…

44ο Ράλλυ Σπριντ Θερμαϊκού-Λαγκαδά:
Αποτελέσματα
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Η αυλαία του Κυπέλλου Ράλλυ Βορείου Ελλάδος έπεσε το
διήμερο 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2015, με το 44ο Ράλλυ
Θερμαϊκού που διοργανώθηκε από το Σωματείο
"Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης" και ολοκληρώθηκε
με νικητές τους Γιάννη Βαλαβάνη-Σωτήρη Καπάρα (Honda
Civic Type-R), τη στιγμή που Κυπελλούχοι Βορείου Ελλάδος
αναδείχθηκαν οι ο Δημήτρης Κουμποτής-Σάββας
Μαυροματίδης (Peugeot 106 S16), οι οποίοι τερμάτισαν στη
2η θέση της κατάταξης.
Το ενδιαφέρον για τον τίτλο του θεσμού διατηρήθηκε
αμείωτο μέχρι τον τελευταίο αγώνα, στον οποίο ξεκαθάρισε
το τοπίο. Το Ράλλυ Θερμαϊκού έχει σημαντική ιστορία και η
ειδική διαδρομή που πραγματοποιήθηκε φέτος…

2ο Trial Ρεθύμνου 2015: Αποτελέσματα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Πευκάκια Προφήτη Ηλία
Ρεθύμνου την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, το "2ο Trial 4X4" που
διοργάνωσε για φέτος ο Μηχανοκίνητος Αθλητικός
Ρεθεμνιώτικος Σύλλογος (Μ.Α.Ρ.Σ.).
Στο αγωνιστικό γεγονός που προσέλκυσε πολλούς θεατές και
11 εκκινούντες, ο συναγωνισμός ήταν έντονος και το θέαμα
μοναδικό, αφού…

