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 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

DRAGSTER 28-29/4/2012  ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ                                
 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ 
Παρότι ανεκλήθη η διεξαγωγη του κατά μια εβδομαδα, η προβολη του αγωνα, 

κυμάνθηκε σε ικανοποιητικα επιπεδα. 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Τοσο κατά τον αρχικο Τ.Ε.,οσο κατά την διαρκεια του αγωνα ο ελεγχος ηταν 

ικανοποιητικος. Κατά την διαδικασια του τελικου Τ.Ε. υπαρχε απουσια park ferme, 

με αποτελεσμα σε πιθανη περιπτωση ενστασης να μην μπορει να εκδικασθει, διοτι 

μετα τον τερματισμο των αυτοκινητων κατεθυνονταν στον χωρο των pits. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΑ 
Παρολη την κακοκαιρια με εντονη βροχοπτωση, που επικρατουσε στις 28/4, ο 

αγωνας των τριων σειρων των χρονομετρημενων περασματων ολοκληρωθηκε με 

επιτυχια, με μοναδικο προβλημα  την καθυστερηση που προηλθε από τις καιρικες 

συνθυκες. Την επομενη αγωνιστικη ημερα τα στελεχη του αγωνα με επικεφαλης τον 

αλυταρχη ολοκληρωσαν τον αγωνα με επιτυχια. Μοναδικο μειονεκτημα τοθ ήταν η 

καθυστερηση η οποια οφειλοταν στην διαδικασια του αγωνα των μοτοσυκλεττων, 

που ειχε αποτελεσμα την καθυστερηση της εξελιξης του αγωνα των αυτοκινητων. Η 

μεγαλη παροθσια του κοσμου, υποσχεση φια καλυτερες ημερες δτον χωρο των 

συγκεκριμμενων αγωνιστικων εκδηλωσεων, με την παροχη του μεγαλου  θεαματος 

που παρουσιαζει.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 

Τα μετρα ασφαλειας κατά την διεξαγωγη του αγωνα ήταν παρα πολύ επαρκη 

καλυπτοντας κατά το μεγαλυτερο μερος τις οδηγιες της επιτροπης Dragster της 

Ε.Π.Α.-ΟΜ.Α.Ε., με μονη εξαιρεση την τοποθετηση πλαστικων jersey γεματα με 

νερο αντι για γεματους σακκους  με οικοδομικα υλικα (μπουρδες) η τσιμεντενια 

jersey. Όλα τα υπολοιπα καθως και τα τρια μετρα μεταξυ πιστας και jersey, όπως και 

τα δεκα μετρα μεταξυ jersey και θεατων, ήταν πολλαπλασια καλυμενα, γεγονος που 

πιστευω ότι καλυπταν απολυτα την ασφαλεια των θεατων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Πολύ καλη και ασφαλης οργανωση με μοναδικη εξαιρεση την αταξια, που 

επικρατουσε στα pits, λογω ελειψης επαρκους χωρου και συγχρονως υπαρξης πολλων 

αυτοκινητων που δεν ειχαν λογο υπαρξης μεσα σε αυτόν. Κατά τα αλλα η εμπειρεια 

των στελεχων του διοργανωτη που συσωρευετε θα λειτουργησει θετικα πιστευω, σε 

μελλοντικες διοργανωσεις τους. 

 

Παραμενω στην διαθεση σας για οποιαδηποτε διευκρινηση η συμπληρωματικη 

πληροφορια θα χρειασθειτε. 

 

Ο παρατηρητης 

 

Μιχαλης Δαφνομηλης 

 

Συνημμενα: Φωτογραφιες του αγωνα. 


