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Τελετή Βράβευσης των Πρωταθλητών της 
αγωνιστικής χρονιάς 2015 

  

Στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο 
Χαλάνδρι πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 28 
Φεβρουαρίου 2016 η καθιερωμένη Τελετή Βράβευσης των 
Πρωταθλητών και των Διακριθέντων αθλητών στους αγώνες 
Αυτοκινήτου και Καρτ για την αγωνιστική περίοδο του 2015. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, ο 
Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, η Πρόεδρος και τα 
μέλη της ΕΠΑ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και φυσικά οι 
βραβευόμενοι αθλητές. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός εξαιρετικού 
ντοκιμαντέρ για τους Ελληνικούς αγώνες του 2015, που 
δημιουργήθηκε με γνώμονα την βούληση της Ομοσπονδίας 
για την προβολή του αθλήματος. Στη συνέχεια… 

26ο Αττικό Ράλλυ Σπριντ: Αποτελέσματα  

  

Η αυλαία των ασφάλτινων αγώνων ράλλυ για το 2016 άνοιξε 
το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 στον Δήμο Μαραθώνα 
Αττικής, όπου πραγματοποιήθηκε το "26ο Αττικό Ράλλυ 
Σπριντ", που ολοκληρώθηκε επιτυχώς με νικητές τους 
Ανδρέα Ντόφη-Μάριο Τσαούσογλου (Mitsubishi Lancer EVO 
VIII). 

Το 26ο Αττικό Ράλλυ Σπριντ διοργανώθηκε από το Αθλητικό 
Σωματείο "Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου" (Α.Λ.Α.) και 
αποτέλεσε τον εναρκτήριο αγώνα του νεοσύστατου Κυπέλλου 
Ασφάλτου, που έχει πια χωριστεί σε επιμέρους Περιφερειακά 
Κύπελλα. Συγκεκριμένα, το 26ο Αττικό Ράλλυ Σπριντ ήταν ο 
1ος Γύρος του Κυπέλλου Κεντρικής Ελλάδος και είχε ως 
επίκεντρο τον Δήμο Μαραθώνα… 

1ος Αγώνας Wild Terrain 2016: Αποτελέσματα 

 

Με σύμμαχο τον καλό καιρό ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας 
Wild Terrain για το 2016, που πραγματοποιήθηκε με 
επίκεντρο την Αμαλιάδα Ηλείας στις 26-28 Φεβρουαρίου, υπό 
τη διοργάνωση του Αθλητικού Σωματείου "Αγωνιστική 
Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου" (Α.Ο.Λ.Α.Π.), με τη 
συνεργασία του Σωματείου ΠΑΛΕΑμαλιάδας. 

Ο αγώνας, αποτέλεσε τον εναρκτήριο γύρο του Κυπέλλου 
Wild Terrain Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας και… 

 

Προσοχή! 
Όλα τα άρθρα του 
παρόντος 
ενημερωτικού 
δελτίου 
περιλαμβάνουν 
σύνδεσμο που 
οδηγεί στις 
αντίστοιχες 
αναρτήσεις της 
ιστοσελίδας της 
ΟΜΑΕ 
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