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3ο Athens Rally Sprint: Με 56 συμμετοχές
Ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές του 3ου Athens Rally Sprint,
που θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 με 56
πληρώματα να τιμούν τον αγώνα που είναι αφιερωμένος στη
μνήμη του Γιώργου Ραπτόπουλου.
Οι προετοιμασίες για τον αγώνα που διοργανώνεται από το
Σωματείο Σωματείο "Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής
Αττικής" (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) και αποτελεί τον 4ο και τελευταίο
γύρο του Επάθλου Κεντρικής Ελλάδος, έχουν
εντατικοποιηθεί. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, αφού άλλωστε η ειδική διαδρομή
του 3ου Athens Rally Sprint, αποτελεί πόλο έλξης για
πληρώματα και θεατές…

Drag Day Στεφανοβίκειου Μαγνησίας
Το Αθλητικό Σωματείο "Αγωνιστικός Σύλλογος Ηρακλείου"
(Α.Σ.Η.) διοργανώνει Drag Day στο αεροδρόμιο του
Στεφανοβίκειου στο Βόλο, το διήμερο 12-13 Δεκεμβρίου
2015.

Επικοινωνία

http://www.omaeepa.gr

Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το αντίστοιχο Drag Day
πέρυσι, οδήγησε τους οργανωτές στην επανάληψη του
εγχειρήματος και κατά τη φετινή χρονιά. Το επίπεδο των
συμμετεχόντων αναμένεται για ακόμη μια φορά υψηλό, ενώ
μεγάλος χορηγός του αγώνα και φέτος, είναι η εταιρεία
καυσίμων "Aegean Καραλής"…
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Προσοχή!
Όλα τα άρθρα του
παρόντος
ενημερωτικού
δελτίου
περιλαμβάνουν
σύνδεσμο που
οδηγεί στις
αντίστοιχες
αναρτήσεις της
ιστοσελίδας της
ΟΜΑΕ

Ανακοίνωση για την Προκήρυξη Καρτ 2016
Εν όψει της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Καρτ για το 2016
η Ομοσπονδία επιθυμεί και χρειάζεται την καταγεγραμμένη
σας άποψη σχετικά με τους κινητήρες με τους οποίους
προτιμάτε να διεξαχθούν οι αγώνες στις κατηγορίες mini,
junior, senior και κατηγορία με ταχύτητες, καθώς επίσης και
ποιες κατηγορίες πρωταθλήματος θα προτιμούσατε.
Η άποψή σας θα είναι χρήσιμη και θα χρησιμοποιηθεί ως
στοιχείο -εμπιστευτικού χαρακτήρα-προκειμένου η ΟΜΑΕ να
λάβει τη δικαιότερη απόφαση για την προκήρυξη του 2016,
μια χρονιά της οποίας οι οικονομικές προοπτικές δεν είναι
καθόλου ευοίωνες. Πρέπει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες
το καρτ να στηριχθεί πάση δυνάμει…

