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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 9
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SPECTRO SUPERΜΟΤΟ 2007
5ος αγώνας – Λαμία – 29 Σεπτεμβρίου 2007
Ανανέωση με νέο χορηγό ονομασίας και νέα πίστα στην κεντρική Ελλάδα.
Νέα εικόνα και πνοή στο πρωτάθλημα supermoto ήρθε να δώσει ο νέος
χορηγός ονομασίας. Η εισαγωγική εταιρία ΠΕΡΚΟ ΑΕ, με λειτουργία δεκαετιών
στην ελληνική αγορά μοτοσυκλέτας, επέκτεινε τη δραστηριότητά της
εισάγοντας τα γνωστά λιπαντικά SPECTRO.
Το περιβάλλον των αγώνων SUPERMOTO, ήταν και παραμένει ένας νεανικός
και δυναμικός χώρος με καλά ψυχογραφικά χαρακτηριστικά και άριστη
γεωγραφική διασπορά. Φυσιολογικά λοιπόν επιλέχθηκε για την προβολή των
λιπαντικών SPECTRO, τα οποία από τη θέση του χορηγού ονομασίας,
μετονομάζουν το πρωτάθλημα σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SPECTRO
SUPERMOTO».
Η προσπάθεια για ανανέωση του Πανελληνίου πρωταθλήματος Supermoto δεν
σταματά ούτε στιγμή, καθώς μετά το νέο χώρο στην Σύρο, ο πέμπτος αγώνας
διοργανώνεται σε ολοκαίνουργια πίστα στην κεντρική Ελλάδα, στη Λαμία. Η
προσπάθεια επικοινωνίας του αγώνα είναι τεράστια τόσο από την IRON TEAM
όσο και από την συνδιοργανώτρια δραστήρια τοπική Λέσχη Δικυκλιστών
Λαμίας. Η μεγάλη προσέλευση κόσμου στην φίλαθλη περιοχή της Φθιώτιδας
θεωρείται δεδομένη.
Νέα συνεργασία με τη ΝΕΤ, η οποία θα προβάλει τους αγώνες μας μετά την
Αθλητική Κυριακή και στη συνέχεια θα παίζουν σε αρκετές επαναλήψεις στο
δορυφορικό ERT SAT. Παράλληλα, οι συμφωνίες για αναμεταδόσεις από
περιφερειακούς σταθμούς συνεχώς πληθαίνουν, έχοντας φθάσει ήδη στις 10 με
νεότερη τη συνεργασία του STAR Κεντρικής Ελλάδας. Έτσι, η εικόνα του
supermoto θα μπαίνει πανελλαδικά στα σπίτια μας μέσω της ΝΕΤ αλλά και
μέσω του δικτύου που έχουμε δημιουργήσει από την Κρήτη μέχρι τις Σέρρες.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν, οι αθλητές καλούνται να ανεβάσουν
στροφές για το υπόλοιπο μισό του πρωταθλήματος, αφού υπολείπονται τρεις
αγώνες. Δείτε τους μεγαλύτερους και ταχύτερους αθλητές Supermoto καθώς
"ντριφτάρουν" προς την κεντρική Ελλάδα, στην Αγία Παρασκευή Λαμίας.
Racing Open. Ο Μιχάλης Κουτσομπός και ο Θανάσης Νάκης έχουν τον πρώτο
λόγο στον αγώνα της Λαμίας καθώς ο Κουτσουμπός απολαμβάνει μια
βαθμολογική ανάσα έξι βαθμών. Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο
Γιώργος Παρασκευάς, ο οποίος θα προσπαθήσει να μείνει μπροστά από τους
Συνιώρη, Μικέ και Μανωλά στη μάχη του πρωταθλήματος.
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Racing 450. Η εντυπωσιακή παρουσία των τριών διεκδικητών του φετινού
πρωταθλήματος Τσαλίκη, Διακάκη και Παπαγεωργίου υπόσχεται ιστορικές
μάχες σε μια νέα πίστα. Η μικρή βαθμολογική διαφορά και η αγωνιστική
αφοσίωση των αθλητών υπόσχονται ξέφρενες μάχες, όπως αυτές που έχουμε
παρακολουθήσει όλη τη φετινή χρονιά.
Racing 250. Ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο θέλει να έρθει ο Κίμων
Χατζηγεωργίου κερδίζοντας τα δυο σκέλη στη Λαμία. Μακράκης και Βρεττός θα
προσπαθήσουν να κλέψουν λίγη από τη δόξα του μετά και την καλοκαιρινή
περιπέτεια των τριών τους στον Ευρωπαϊκό αγώνα της Βουλγαρίας.
Μεγάλη ένταση, καταιγιστικός ρυθμός και super θέαμα. Αυτό είναι το
Πανελλήνιο πρωτάθλημα SPECTRO Supermoto. Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα
SPECTRO Supermoto τελείται υπό την αιγίδα της Αθλητικής Μοτοσικλετιστικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Ημέρα και ώρα έναρξης αγώνων: Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου,
Τόπος διεξαγωγής: Πίστα "Enzo Café" Αγ. Παρασκευή, Λαμία.

16.30

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το website της
οργάνωσης wwww.ironteam.gr
Γραφείο Τύπου Iron Team: Δημήτρης Γιουβρής.
Επικοινωνία: 6937 284218, press@ironteam.gr
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