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SEAJETS Ράλλυ Ακρόπολις: Σε επτά μήνες το
επόμενο!
Λίγες μόλις ημέρες μετά το Ράλλυ Ελβετίας, καταληκτικό
γύρο του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ, και
πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο Πρωτάθλημα του 2016,
με το SEAJETS Ράλλυ Ακρόπολις να αποτελεί τον τέταρτο
από τους συνολικά δέκα γύρους του θεσμού - σύμφωνα με
το προσωρινό σχετικό ημερολόγιο που κατατέθηκε από τη
Eurosport Events (Promoter του θεσμού) στην Επιτροπή
Ράλλυ της FIA προς έγκριση.…

Ανακοίνωση ΔΣ για κακόβουλα δημοσιεύματα
Το ΔΣ της Ομοσπονδίας συγκλήθηκε εκτάκτως την Δευτέρα 9
Νοεμβρίου 2015 με θέμα τον αγώνα «Tour Du Peloponnese
2015» και προέβη στην σύνταξη της παρακάτω
ανακοίνωσης, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του:
"Η ΟΜΑΕ δηλώνει ότι το έγγραφο με τις συμμετοχές του
αγώνα regularity «Tour Du Peloponnese» που αναρτήθηκε
στις 4/11/2015 σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας «zougla.gr»
δεν είναι έγγραφο ή δημοσίευμα της Ομοσπονδίας. Επίσης
διαψεύδει ότι το σχετικό έγγραφο, ανάρτηση ή έντυπο
οποιασδήποτε άλλης μορφής, περιήλθε σε γνώση της ή…

35ο Ράλλυ Σπριντ Κορίνθου: Αποτελέσματα
Το Αθλητικό Σωματείο "Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου
Κορινθίας" διοργάνωσε για ακόμη μια φορά άρτια, το "35ο
Ράλλυ Σπριντ Κορίνθου" που αποτέλεσε τον 4ο και
προτελευταίο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος 2015. Τα
38 πληρώματα που συμμετείχαν στον αγώνα του διημέρου
7-8 Νοεμβρίου, προσπάθησαν για το καλύτερο στη γνωστή
ειδική διαδρομή "Κλένια", που…

Ανάβαση Πορταριάς: Αποτελέσματα τεχνικών
ελέγχων και ελέγχων καυσίμων
Μετά την παραλαβή των αποτελεσμάτων από το Εργαστήριο
Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών (Ε.Τε.Κ.Λ.) του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται πως όλα τα
δείγματα των καυσίμων που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια του
αγώνα «35η Ανάβαση Προταριάς» είναι…

