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Προκήρυξη και Πρόγραμμα Αγώνων 2017  

 

Η ΕΠ.Α. ανακοινώνει τα Προγράμματα Αγώνων Αυτοκινήτου 
2017 (Ημερολόγιο Αγώνων Ράλλυ-Αναβάσεων-Ταχύτητας 
2017 και Ημερολόγιο Αγώνων Dragster-Drift-Ατομικής 
Χρονομέτρησης-Δεξιοτεχνίας 2017 καθώς και την Προκήρυξη 

των Πρωταθλημάτων, Κυπέλλων και Επάθλων Αυτοκινήτου 

2017. 

Οι βασικές αλλαγές στην Προκήρυξη του 2017 συνοψίζονται 
ως εξής: 

•    Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Ράλλυ είναι πλέον 6 από 
7. 

•    Οι δύο αγωνιστικές ημέρες του Ράλλυ Ακρόπολις 
προσμετρούν ως δύο ξεχωριστοί αγώνες με συντελεστή 1.5, 

σε αντίθεση με το 2016 που προσμετρούσε μόνο το 
καλύτερο αποτέλεσμα ανά πλήρωμα από τις 2 ημέρες, με 
συντελεστή 2. 

Οι κυριότερες αλλαγές στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ασφάλτου 
και στα Περιφερειακά Κύπελλα σε σχέση… 

Πρόγραμμα Karting 2017   

 

Η Επιτροπή Karting της ΟΜΑΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας 
Karting, κατόπιν έγκρισης στην πρώτη συνεδρίαση της 
νεοσυσταθείσας ΕΠΑ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
16 Δεκεμβρίου 2016. 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting 2017 θα περιλαμβάνει 5 
αγώνες με δυο αναμετρήσεις εκτός Αττικής. Ο αγώνας στην 

πίστα καρτ της Καλαμάτας, θα παραμείνει στη γνωστή και 
αγαπημένη, για αθλητές και ομάδες, καλοκαιρινή 
ημερομηνία. Παράλληλα, στο Πρωτάθλημα του 2017 θα 

υπάρξει μια νέα είσοδος, καθώς στο πρόγραμμα προστέθηκε 
αγώνας και στην αναγεννημένη πίστα της... 

Τελικές βαθμολογίες και αποτελέσματα αγώνων 2016 

και ...ευχές για το 2017! 

 

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Έπαθλα 
Αυτοκινήτου και Karting έχουν ολοκληρωθεί. Δείτε στους 
παρακάτω συνδέσμους τους σχετικούς πίνακες… 

 

Προσοχή! 
Όλα τα άρθρα του 
παρόντος 
ενημερωτικού 
δελτίου 
περιλαμβάνουν 

σύνδεσμο που 
οδηγεί στις 
αντίστοιχες 
αναρτήσεις της 
ιστοσελίδας της 
ΟΜΑΕ 
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