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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 11  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SPECTRO SUPERΜΟΤΟ 2007 

6ος αγώνας – Πάτρα – 27 Οκτωβρίου 2007 
 

Συνέχεια με αμείωτη ένταση 
 
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του αγώνα της Λαμίας οι αγωνιζόμενοι και οι 
ομάδες τους μετακινούνται στη Δυτική Πελοπόννησο για τον αγώνα που θα κρίνει το 
μέλλον των πρωταθλημάτων.  
 
Το μεγάλο ταξίδι του Πανελληνίου πρωταθλήματος συνεχίζεται στην τρίτη πόλη από 
πλευράς πληθυσμού στην Ελλάδα όπου κατά το παρελθόν οι πρωταγωνιστές του 
πρωταθλήματος έχουν δώσει ιστορικές μάχες προσφέροντας θέαμα και συγκινήσεις.  
 
Η προσπάθειά μας για μεγαλύτερη αποδοχή του αγωνίσματος συνεχίζεται μιας και 
ενδιαφέρον εκδήλωσαν νέοι χορηγοί επικοινωνίας, ο Πατρινός ραδιοφωνικός σταθμός 
MAX FM, το www.motorsite.gr και το www.off-road.gr ενώ στον τελευταίο αγώνα της 
χρονιάς στους χορηγούς επικοινωνίας θα προστεθεί και το μεγαλύτερο αθλητικό 
ραδιόφωνο της Αθήνας ο supersport-fm. 
 
Racing Open. Είναι ικανός ο Γιώργος Παρασκευάς για ακόμα κάτι καλύτερο? Η πρώτη 
του νίκη στον αγώνα της Λαμίας επιβεβαίωσε την καλή του φόρμα. Νάκης και 
Κουτσουμπός θα αναμετρηθούν στην Πάτρα έχοντας τέσσερις βαθμούς διαφοράς κάτι 
που προμηνύει συγκλονιστικές στιγμές στην μεγάλη κατηγορία. Μάχες που θα γίνουν 
ομηρικές και θα δώσουν νέο τόνο από την παρουσία του Πατρινού πρωταθλητή Ηλία 
Μικέ. 
 
Racing 450. Την μικρή βαθμολογική διαφορά θα προσπαθήσει να ψαλιδίσει ο Νίκος 
Διακάκης με σκοπό να αποκτήσει ευκαιρία για τον τίτλο στον επόμενο αγώνα. Ο 
Φώτης Τσαλίκης όμως δεν φαίνεται πρόθυμος να του κάνει το χατίρι έχοντας κερδίσει 
καθαρά στην Λαμία.  
 
Racing 250. Εξασφαλίζει τον τίτλο ο Κίμων Χατζηγεωργίου στον αγώνα της Πάτρας 
όπου πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να χάσει τον φετινό τίτλο. Ο υποψήφιος 
φετινός πρωταθλητής έχει κάνει 10 νίκες σε 10 αγώνες και θα θέλει να τελειώσει το 
πρωτάθλημα αήττητος. Μακράκης, Βρεττός, Κάζδαγλης  και Τσερπές θα 
προσπαθήσουν να φτιάξουν την μαγική φόρμουλα που θα τους φέρει όσο γίνεται 
ψηλότερα στην κατάταξη. 
  
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 27 Οκτωβρίου, 15.00 
Τόπος διεξαγωγής:  Πίστα "Kartmania" Βραχνέικα, Πατρών  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το website της οργάνωσης 
www.ironteam.gr 
 


