Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος

Newsletter
14/06/2016

Εν συντομία
 37ο Ράλλυ Σπριντ
(Χωμάτινο) Τρίκαλα
Κορινθίας:
Συμμετοχές
 4ο Rally Greece
Offroad:
Αποτελέσματα
 35ο Ράλλυ
Κένταυρος:
Αποτελέσματα
 3ος αγώνας
Πρωταθλήματος
Drag Racing
 3ος Αγώνας
Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος
Karting
 Συμπεράσματα από
τη συνάντηση για
τους αγώνες
Ταχύτητας

Επικοινωνία
http://www.omae-epa.gr
pressoffice@omae-epa.gr

Προσοχή!
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Ανάβαση Αχλαδόκαμπου: Αποτελέσματα
Ο 4ος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων
και Ιστορικών Αυτοκινήτων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
στις 11-12 Ιουνίου, με την Ανάβαση Αχλαδόκαμπου να
χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, έντονο
συναγωνισμό και μεγάλο αριθμό θεατών.
Η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου είναι μια από τις πιο δημοφιλείς
του Πρωταθλήματος, στοιχείο που γίνεται αντιληπτό τόσο
από τις 110 συμμετοχές, όσο και από τον κόσμο που βρέθηκε
στη διαδρομή για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των
οδηγών τόσο το Σάββατο στις Δοκιμές, όσο και την Κυριακή
στον αγώνα. Η φετινή εκδοχή της Ανάβασης, που ως είθισται
διεξήχθη στην ταχύτατη διαδρομή μήκους 4900 μέτρων,
διοργανώθηκε από τα Σωματεία "Αυτοκινητιστική Λέσχη
Τρίπολης" και "Start Line" ενώ παράλληλα, όπως συμβαίνει
τα τελευταία χρόνια, ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του
Μιχάλη Τσαγγαρά. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, οι μάχες
στις κατηγορίες ήταν μεγάλες...

3ος Αγώνας Πρωταθλήματος Drift και 2ος Αγώνας
Επάθλου Drift Β.Ε.: Αποτελέσματα
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift συνεχίστηκε στις 11-12
Ιουνίου, με τον 3ο γύρο του θεσμού να διεξάγεται στην πίστα
καρτ "Drive Park", στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.
Ο αγώνας διοργανώθηκε από το Αθλητικό Σωματείο
"Α.Σ.ΠΙΣ." και συγκέντρωσε 25 συμμετοχές, με τους οδηγούς
να χωρίζονται σε δύο Κατηγορίες, την Pro και την Street
Legal. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Drift, το Drift Νέου Ρυσίου αποτέλεσε και τον 2ο
γύρο του νεοσύστατου Επάθλου Drift Βορείου Ελλάδος που
συγκεντρώνει το δικό του, ξεχωριστό ενδιαφέρον…

17η Δεξιοτεχνία Πτολεμαΐδας: Αποτελέσματα
Το Έπαθλο Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος συνεχίστηκε με
επιτυχία την Κυριακή 12 Ιουνίου, με την 17η Δεξιοτεχνία
Πτολεμαΐδας που διεξήχθη στην Λαϊκή Αγορά Πτολεμαΐδας.
Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη
αναγνωρισιμότητα και εκδηλώσεις όπως οι Δεξιοτεχνίες, που
έχουν μικρό κόστος και διεξάγονται σε πολύ κεντρικά σημεία
πόλεων, βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τέτοια
περίπτωση είναι και η 17η Δεξιοτεχνία Πτολεμαΐδας, που
έλαβε χώρα σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της πόλης…

