
∆ελτίο τύπου 

Έτσι, σιγά σιγά,  πέρασε η άνοιξη και ολοκληρώθηκε το µισό 

Premio» µε τρεις αγώνες που έγιναν στην περιοχή των Σερρών .

Ο πρώτος αγώνας έγινε µε δύσκολες καιρικές 

οµίχλη) θυµίζοντας αγώνα 

ειδική) όµοια µε αυτή του παγκοσµίου πρωταθλήµατος 

διοργανώθηκε πέρυσι από την ΛΑΜΣ

λιγάκι από τον καιρό, αλλά σ

µας διαβεβαίωνε ότι είχαµε 

διοργάνωση ενός ασφαλούς και όµορφου αγώνα.

Στον δεύτερο αγώνα το σκηνικό αλλάζει και πάµε σε νέα περιοχή στο χωριό 

Χριστός, σε µια τοποθεσία φανταστική

διαδροµή όσο και στην απλή.

δυσκολίας, επιτρέποντας σε όλους τους αναβάτες να φτάνουν στο 

και στο ΣΕΧ στην ώρα τους, έχοντας χρόνο για ξε

µοτοσυκλέτες όπου ήταν απαραίτητο. Η ειδική διαδροµή ήταν σχεδιασµένη 

σ’ένα όµορφο λιβάδι, µε ανοιχτές αλλά πολύ τεχνικές καµπές, επιτρέποντας 
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τους αναβάτες να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Το αποτέλεσµα ήταν να 

έχουµε έναν αγώνα ιδιαίτερα εντυπωσιακό  µε µεγάλο συναγωνισµό 

προσφέροντας έντονο θέαµα στους θεατές που µας τίµησαν µε την παρουσία 

τους. Τελειώνοντας,  όπως µας είπαν πολλοί αγωνιζόµενοι, ο αγώνας ήταν «µια 

γιορτή για το άθληµα» . ∆ηλώσεις που µας γεµίζουν µε περισσότερη ευθύνη 

για τους επόµενους αγώνες. 

 

Και έτσι φτάνουµε στον τρίτο αγώνα που διοργανώθηκε  στο χωριό Οινούσα, 

µε αλλαγή του σκηνικού σε κάτι εντελώς διαφορετικό για τους αθλητές .Ένα 

περιβάλλον φιλόξενο για το endurο, µε τον κόσµο  πολύ ζεστό, µε σεβασµό 

προς  τους αθλητές  και  στις οµάδες. Το τερέν του αγώνα και πάλι 

διαφορετικό: από αρκετή έως πολύ πέτρα. Η ειδική ήταν ιδιαίτερα τεχνική, µε 

σηµεία extreme,  και ρέµα µε άµµο, που προσέφερε χαµηλές ταχύτητες αλλά 

υψηλότατο θέαµα και αρκετή κούραση στους αθλητές. Ο χώρος των paddock 

ήταν όµορφος και οργανωµένος µε όλα τα απαραίτητα. Ένα από τα 

«απαραίτητα» ήταν και η ψησταριά που στο τέλος του αγώνα έκανε µια παρέα 

τους αγωνιζόµενους, τους οργανωτές και τους θεατές. Έτσι µε τον ευχάριστο 

αυτό τρόπο τελείωσε και ο τρίτος αγώνας και το πρώτο µισό του “Serres 

Offroad Premio 2016”. 

 

 Τι έµεινε από όλο αυτά;  Μα φυσικά τρεις αγώνες, οι οποίοι άφησαν 

ευχάριστες αναµνήσεις σε όλους τους εµπλεκόµενους και κυρίως στους 

αθλητές. Ο έντονος συναγωνισµός, η διαφορετικότητα  κάθε αγώνα, η άψογη 

συµπεριφορά των αθλητών  θύµιζαν, έντονα, αγώνες πολύ υψηλότερου 

επιπέδου.  ∆εν µπορούµε να ξεχωρίσουµε και να αναφέρουµε ονόµατα  



κάποιων αθλητών γιατί πραγµατικά δεν µπορούµε να ξεχωρίσουµε κανέναν.  

Για τους οργανωτές της ΛΑΜΣ,  η προσπάθεια του κάθε αθλητή  είναι 

ιδιαίτερη και απαιτεί  τον µέγιστο σεβασµό. Έτσι όλοι αντιµετωπίζονται µε τον 

ίδιο τρόπο αναγνωρίζοντας την προσπάθεια όλων. Βέβαια για µια πετυχηµένη 

διοργάνωση είναι απαραίτητη και η συνεισφορά των χορηγών τους οποίους 

τους ευχαριστούµε ιδιαιτέρως, όπως µε τον ίδιο τρόπο πρέπει να 

ευχαριστήσουµε και τα µέλη της λέσχης µας, που βοηθούν µε κάθε δυνατό 

τρόπο στην διοργάνωση του θεσµού αυτού.   Όπως όλοι γνωρίζουµε, για κάθε 

πετυχηµένη διοργάνωση απαιτούνται τα τρία παραπάνω στοιχεία: αθλητές, 

διοργανωτές και χορηγοί. Το “Serres Offroad Premio” αποτελεί  µια ζωντανή 

απόδειξη ότι όταν µεταξύ αυτών των τριών στοιχείων υπάρχει σεβασµός, 

εµπιστοσύνη και αναγνώριση, τότε η επιτυχία είναι σίγουρη.  

 

Σαν οργανωτές θα θέλαµε να κάνουµε σαφές σε ΟΛΟΥΣ, ότι σκοπός µας είναι 

να προσφέρουµε στον µηχανοκίνητο αθλητισµό ότι καλύτερο µπορούµε, χωρίς 

καµία απολύτως σκοπιµότητα και µε πλήρη ανιδιοτέλεια. 

 Για να απαιτήσουµε σεβασµό από τους αγωνιζόµενους πρέπει να δείξουµε 

συνέπεια µεταξύ των λόγων µας και των έργων µας. Πρέπει να αποδείξουµε 



ότι αναγνωρίζουµε την προσπάθεια οµάδων και αθλητών παρέχοντας υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες σε όλους. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν για µας 

αδιαπραγµάτευτες προϋποθέσεις για τις διοργανώσεις µας.  

Μένουν άλλοι τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση του φετινού επάθλου. 

Μαζέψτε λοιπόν όλοι δυνάµεις το καλοκαίρι και σας περιµένουµε κοντά µας το 

φθινόπωρο. Όπως περιµένουµε και όλους όσους για οποιοδήποτε λόγο δεν 

ήρθαν στους τρεις πρώτους αγώνες. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΛΥ, ΟΛΟΥΣ. 
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