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35ο Ράλλυ Κένταυρος: Συμμετοχές
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ περνά σε ασφάλτινη
επιφάνεια, με τους πρωταγωνιστές του θεσμού να
ετοιμάζονται για τον 4ο αγώνα της χρονιάς, που θα έχει ως
επίκεντρο τον Βόλο και συγκέντρωσε 36, ιδιαίτερα ποιοτικές
συμμετοχές!
Το 35ο Ράλλυ Κένταυρος, ένας από τους πλέον κλασικούς
και αγαπημένους ασφάλτινους ράλλυ της χώρας μας,
επιστρέφει φέτος στο ημερολόγιο του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος Ράλλυ και θα διεξαχθεί στις 4-5 Ιουνίου,
υπό τη διοργάνωση του Σωματείου "Λέσχη Αυτοκινήτου
Βόλου" (Λ.Α.Β.). Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου και της ΠΕ
Μαγνησίας και θα έχει ως επίκεντρο το πανέμορφο Πήλιο,
όπου …

4ο Rally Greece Offroad: Συμμετοχές
Όλα είναι έτοιμα για την διεξαγωγή του διεθνούς απήχησης
αγώνα 4Χ4, που έχει ως επίκεντρο την πόλη της Φλώρινας
και θα πραγματοποιηθεί στις 2-5 Ιουνίου, με τη συμμετοχή
47 πληρωμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τη διοργάνωση του αγώνα έχει αναλάβει το Σωματείο
"Άτλαντας", οι άνθρωποι του οποίου εργάστηκαν
ασταμάτητα, με σκοπό να προσφέρουν σε πληρώματα και
θεατές, έναν αγώνα Εκτός Δρόμου με μεγάλη απήχηση εντός
και εκτός Ελλάδος, διαφημίζοντας παράλληλα τη χώρα μας
στο εξωτερικό…
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2ος Αγώνας Επάθλου Art of Speed: Συμμετοχές
Προσοχή!
Όλα τα άρθρα του
παρόντος
ενημερωτικού
δελτίου
περιλαμβάνουν
σύνδεσμο που
οδηγεί στις
αντίστοιχες
αναρτήσεις της
ιστοσελίδας της
ΟΜΑΕ

Το Σωματείο "Art Of Speed" διοργανώνει την Κυριακή 5
Ιουνίου τον 2ο αγώνα του νεοσύστατου Επάθλου Art Of
Speed, που έχει συγκεντρώσει 25 συμμετοχές.
Πρόκειται για θεσμό που διεξάγεται στο Δ.Δ. Γρύλλος Ηλείας,
σε ειδικά διαμορφωμένη χωμάτινη διαδρομή. Ο διαφορετικός
αυτός θεσμός αγώνων Ατομικής Χρονομέτρησης αποκτά
ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση, στοιχείο που αποδεικνύεται
από την σταθερή βάση συμμετεχόντων που διαμορφώνεται…

