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Εν συντομία
 5ος Αγώνας
Πρωταθλήματος
Drag Racing:
Συμμετοχές
 3ο Ράλλυ Σπριντ
Βελβεντού
"Βαγγέλης
Παλαπανίδης":
Συμμετοχές

Αρ. 22

Σε Live Streaming το FIA Hill Climb Masters
Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του FIA Hill Climb
Masters, με την ελληνική αποστολή να έχει ήδη φτάσει στην
Τσεχία. Με πολύ κέφι και διάθεση για άξια εκπροσώπηση της
χώρας μας στο FIA Hill Climb Masters που φιλοξενείται στο
Sternberk της Τσεχίας στις 7-9 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν τα
μέλη της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας που θα λάβουν μέρος
στον αγώνα, έχοντας την υποστήριξη της ΟΜΑΕ και της
Seajets.
Οι Γιώργος Αργυρίου, Σπύρος Βοργιάς, Γιώργος Κεχαγιάς,
Παναγιώτης Λιώρης και Γιάννης Πλάγος θα δώσουν τον
καλύτερό τους εαυτό στη διαδρομή των...

 2ο Wild Terrain
4X4: Συμμετοχές
 3ος Αγώνας
Επάθλου GP Art Of
Speed
 Drift και
Δεξιοτεχνία
Κορίνθου:
Συμμετοχές

4o Φθινοπωρινό Ράλλυ Αμαρύνθου: Συμμετοχές
Στην Αμάρυνθο θα φιλοξενηθεί η τελευταία συνάντηση για το
φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, με 29 πληρώματα να
συμμετέχουν στον αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 89 Οκτωβρίου.
Το 4ο Φθινοπωρινό Ράλλυ Αμαρύνθου διοργανώνεται από το
Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.)
και θα έχει για ακόμη μια χρονιά ως επίκεντρο, την
παραλιακή πόλη της Εύβοιας. Ο ασφάλτινος αγώνας αποτελεί
τον 7ο και τελευταίο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Ράλλυ, ενώ παράλληλα αποτελεί τον 6ο και προτελευταίο
αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών
Αυτοκινήτων, έχοντας μάλιστα αυξημένο συντελεστή 1,5.…
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Προσοχή!
Όλα τα άρθρα του
παρόντος
ενημερωτικού
δελτίου
περιλαμβάνουν
σύνδεσμο που
οδηγεί στις
αντίστοιχες
αναρτήσεις της
ιστοσελίδας της
ΟΜΑΕ

4ος Αγώνας Πρωταθλήματος Karting: Συμμετοχές
Η αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting 2016 θα
πέσει το διήμερο 8-9 Οκτωβρίου στην πίστα καρτ Αφιδνών
"Kartodromo", με 52 οδηγούς να ετοιμάζονται για μάχες
τίτλου σε όλες τις κατηγορίες. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η
Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.)
με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο από τη στιγμή που οι
τίτλοι στις κατηγορίες δεν έχουν κριθεί ακόμη. Βάσει της
φετινής προκήρυξης ο επίλογος των Αφιδνών προσφέρει τους
περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλον και αυτό ήταν
συνειδητή επιλογή της Επιτροπής Karting της ΟΜΑΕ για να
παραμείνει η μάχη ζωντανή μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι
αθλητές θα χωριστούν ως συνήθως στις Κατηγορίες Mini 60
A&B, Junior, Senior, KZ2 και Club, ενώ την Κυριακή θα κάνει
την πρώτη της εμφάνιση η νέα Κατηγορία Club Shifter που
έχει …

