Νέο Φάληρο 16.1.2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Ένα ξεχωριστό σόου, το « ΒΡ Ultimate Athens Super cross 2008 »,το οποίο προσλαμβάνει
πανηγυρικό χαρακτήρα καθώς γιορτάζει εφέτος 15 χρόνια ζωής, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
οι φίλοι της μοτοσυκλέτας και του “motocross” , στην αρένα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το
Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Ιανουαρίου
Στον αγώνα (152 cc – 500 cc ), έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή, σπουδαία ονόματα από τον χώρο του
παγκόσμιου ιτκΑοεΓθ55 μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός πρωταθλητής ΜΧ 125 Mike Brown, Ο Καναδός
πρωταθλητής Jean Sebastien Roy, οι Γάλλοι Raphael Beaudoin, Fabien Izoird, Florent Richier Cyrille
Coulon ο Πορτογάλος Joaquim Rodrigues, ο Ολλανδός Marco Stallmann, και οι Ισραηλινοί Haim &Eliko
Ohana με διεθνείς διακρίσεις. Παράλληλα το παρόν θα δώσουν και κορυφαίοι Έλληνες αναβάτες. ΣΤΟ
αγωνιστικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει κόντρες ένας με έναν για την συμμετοχή στον τελικό, θα πάρουν
μέρος 24 αναβάτες ( 35 θα συμμετάσχουν το πρωί του Σαββάτου στα προκριματικά). Οι αναβάτες μετά τους
πρώτους προκριματικούς χωρίζονται σε γκρουπ, αγωνίζονται σε πολλαπλούς αγώνες με την μορφή "κόντρας"
και επιβαρύνονται με βαθμούς ποινής. Οι αθλητές με τους λιγότερους βαθμούς περνάνε στο μεγάλο τελικό κάθε
βραδιάς.
Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί ένας ξεχωριστός αγώνας κατηγορίας Junior , για παιδιά ηλικίας από 12 έως 15
ετών, ο οποίος θα δώσει την ευκαιρία στους νεαρούς αναβάτες να δείξουν τις ικανότητες τους και να
αναμετρηθούν σε έναν διεθνή αγώνα supercross.
Το θεαματικότερο κομμάτι του σόου, θα είναι για πολλούς το « freestyle », το οποίο περιλαμβάνει
απίστευτα ακροβατικά με μοτοσυκλέτες που κόβουν την ανάσα. Ο Ιταλός Stefano Minguzzi ο νεαρός Remi
Bizouard, αλλά και μια ομάδα «έκπληξη» με ποδήλατα ΜΧ & ΒΜΧ, υπόσχονται μεγάλες εκπλήξεις και πράγματα
που θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα, ο διαγωνισμός για 6 ποδήλατα Mountain Bike και οι παράλληλες εκδηλώσεις,
φιλοδοξούν να αναδείξουν το «ΒΡ Ultimate Athens Super cross 2008», για ακόμα μία φορά ως την
πλέον αγαπημένη συνάντηση για όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διαμόρφωση της πίστας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα μεταφερθούν 3.500
τόνοι χώματος (!), με 200 δρομολόγια φορτηγών.
Το πρόγραμμα διάρκεια 2,5 ωρών, θα αρχίσει το Σάββατο στις 19:00 και την Κυριακή στις 17:00.
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 20€ στο άνω διάζωμα, 25€ στο κάτω διάζωμα (αριθμημένες θέσεις) και 30€
στα πέντε κεντρικά τμήματα (222, 223, 224, 225, 226).
Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από τα Village Cinemas τηλέφωνα 210-8108080 & 8011009191,
και από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, από τα εκδοτήρια που θα λειτουργούν στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις εισιτηρίων και ομαδικές αγορές, στο 210-6614100.
Χορηγοί της διοργάνωσης είναι η ΒΡ HELLAS SA με την βενζίνη Ultimate , οι ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - HONDA,
η ΡUMA HELLAS , τα ελαστικά MICHELIN και η Κ. ΒΥΝΙΟΣ ΑΕ εμπορία μοτοσικλετών. Χορηγοί
επικοινωνίας είναι τα VILLAGE CINEMAS , το περιοδικό ΜΟΤΟ, η εφημερίδα ΠΡΏΤΟ ΘΕΜΑ, το MAD TV,
η HOL και το www.enduro.gr

