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Εν συντομία
 Drag Day Ρόδου:
Συμμετοχές
 Ανάβαση Πλατάνι
(Πιτίτσα) 2016:
Αποτελέσματα
 4ος Αγώνας
Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος
Karting:
Αποτελέσματα
 7ος Αγώνας
Πρωταθλήματος
Drift: Αποτελέσματα
 Eneos Rally Crete
2016:
Αποτελέσματα
 25ο Ράλλυ Σπριντ
Αμαλιάδας:
Αποτελέσματα
 Ανάβαση Τοξοτών
Ξάνθης 2016:
Αποτελέσματα

Επικοινωνία
http://www.omae-epa.gr
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Προσμέτρηση βαθμών για το Περιφερειακό Κύπελλο
Ράλλυ Πελοποννήσου
Λαμβάνοντας υπόψη τη ματαίωση, τόσο του Ράλλυ Σπριντ
της Art of Speed που ήταν προγραμματισμένο για τις 2 & 3
Ιουλίου, καθώς και του εξ αναβολής Ράλλυ Σπριντ Κορίνθου
που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 22 & 23 Οκτωβρίου, η ΕΠΑ
εκτιμώντας την προσπάθεια όσων αγωνιζομένων μέχρι τώρα
το ακολούθησαν και προκειμένου να ολοκληρωθεί το
Περιφερειακό Κύπελλο Ράλλυ Πελοποννήσου, αποφάσισε να
απονείμει 12,5 βαθμούς στους αγωνιζόμενους που
εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή
στον τελικό του Πανελληνίου Κυπέλλου Ασφάλτου
(σύμφωνα με την προκήρυξη απαιτείται μίνιμουμ 3 αγώνων)
και παράλληλα είχαν δηλώσει συμμετοχή στο Ράλλυ Σπριντ
Κορίνθου.
Οι βαθμοί αυτοί αφορούν...

Mykonos Olympic Classic Rally: Συμμετοχές
Με τέσσερις ημέρες να απομένουν μέχρι την εκκίνηση του
Mykonos Olympic Classic Rally, 27 πληρώματα με αντίστοιχα
κλασικά αυτοκίνητα χρονολογίας μεταξύ 1954 και 1985 είναι
έτοιμα για το διεθνή αγώνα που αποτελεί τον 7ο γύρο του
Επάθλου της FIA για Ιστορικά Regularity Ράλλυ, καθώς και
τον 3ο αγώνα του αντίστοιχου Ελληνικού Πρωταθλήματος.
H μάχη για το έπαθλο της FIA αναμένεται να πάρει νέα τροπή
στη Μύκονο, αφού ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται
οι Ιταλοί Paolo Marcattilj - Francesco Giammarino (Triumph
TR2 Sport) και οι Βέλγοι Christian Crucifix - Joseph Lambert
(Ford Anglia) που βρίσκονται ισόβαθμοι...
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Προσοχή!
Όλα τα άρθρα του
παρόντος
ενημερωτικού
δελτίου
περιλαμβάνουν
σύνδεσμο που
οδηγεί στις
αντίστοιχες
αναρτήσεις της
ιστοσελίδας της
ΟΜΑΕ

Φως στο τούνελ για τους αγώνες ταχύτητας!
Μετά από πρωτοβουλία του σωματείου Ελληνική Λέσχη
Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής, φαίνεται πως οι πολύπαθοι
αγώνες ταχύτητας στη χώρα μας εκκινούν και πάλι.
Συγκεκριμένα, μετά από συζητήσεις με μεγάλη μερίδα
αγωνιζόμενων το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου
αποφάσισε να ζητήσει την έγκρισή της Επιτροπής Αγώνων
προκειμένου να διοργανώσει αγώνα ταχύτητας και ατομικής
χρονομέτρησης στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης
στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2016, η οποία έγινε δεκτή.
Παράλληλα το σωματείο δεσμεύτηκε να εξετάσει τα δεδομένα
μετά την τέλεση του παραπάνω αγώνα, ώστε…

