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22ο Ηπειρωτικό Mini Rally "Autotest": Αποτελέσματα  

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Ιουλίου ο αγώνας 

που είχε ως επίκεντρο τα Ιωάννινα, έχοντας ως τελικούς 
νικητές του Παναγιώτη Καμπύλη-Μάριο Τσαούσογλου (Skoda 
Fabia S2000, C1-S2000).  

Το 22ο Ηπειρωτικό Mini Rally "Autotest" διοργανώθηκε από 
το Αθλητικό Σωματείο "ΕΛΕΤΑ", συγκεντρώνοντας 44 
συμμετοχές ενώ προσμετρούσε στο Κύπελλο Ασφάλτινων 
Ράλλυ Βορείου Ελλάδος, ως ο 4ος γύρος του θεσμού. Η 
Τοπική Κοινωνία στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια άρτιας 
διοργάνωσης του αγώνα, με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον 

Δήμο Ιωαννιτών και Δωδώνης και το Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων να 
είναι δίπλα στην Οργάνωση. Ο αγώνας ξεκίνησε το βράδυ 
του Σαββάτου 16 Ιουλίου στις 21:00 από την Κεντρική 
Πλατεία Ιωαννίνων... 

4ος Αγώνας Πρωταθλήματος Drift: Συμμετοχές  

 

Με 47 συμμετοχές θα διεξαχθεί ο 4ος γύρος του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος Drift την Κυριακή 24 Ιουλίου στην πίστα 
καρτ Αφιδνών "Kartodromo". 

Ο αγώνας διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο "Φίλοι 
Μηχανοκίνητων Αθλοπαιδιών" (ΦΙ.Μ.Α.) και αναμένεται 
συναρπαστικός τόσο στην Κατηγορία Pro που συγκέντρωσε 
τη συμμετοχή 31 συμμετοχές, όσο και στην Street Legal, στο 
πλαίσιο της οποίας θα αγωνιστούν 16 οδηγοί… 

15η Ανάβαση Δημητσάνας-Ζυγοβιστίου: Συμμετοχές 

 

Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή της αγαπημένης ανάβασης, 

η οποία συγκέντρωσε τη συμμετοχή 65 οδηγών. 

Η 15η εκδοχή της Ανάβασης Δημητσάνας-Ζυγοβιστίου, ενός 
αγώνας που έγινε θεσμός και διεξάγεται παραδοσιακά πλέον 
στην καρδιά του καλοκαιριού, βρίσκεται προ των πυλών. Ο 
αγώνας που τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας, θα 
διεξαχθεί στις 23-24 Ιουλίου υπό τη διοργάνωση του 

Αθλητικού Σωματείου "Start Line" και αποτελεί τον 4ο γύρο 

του Κυπέλλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος… 

 
 

 

Προσοχή! 
Όλα τα άρθρα του 
παρόντος 
ενημερωτικού 
δελτίου 

περιλαμβάνουν 
σύνδεσμο που 
οδηγεί στις 
αντίστοιχες 
αναρτήσεις της 
ιστοσελίδας της 
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