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Press Information
Η HONDA στο
MONSTER SUPERCROSS 2011

Η Honda πιςτι όπωσ πάντα ςτον κορυφαίο κεςμό του Athens Supercross, υποςτθρίηει και
ςυμμετάςχει ςτο φετινό event που κα διεξαχκεί ςτο Στάδιο Ειρήνησ & Φιλίασ ςτισ 8 και 9
Σεπτεμβρίου.
Η αγωνιςτικι ομάδα του Ομίλου επιχειριςεων αρακάκθ, Honda Racing Hellas (Off Road
Team) κα βρίςκεται εκεί, κάτω από τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Γ. Κουτςουμποφ με τισ
ζξεισ ςυμμετοχζσ:



MX1 - Μανώλησ Σκφβαλοσ Honda CRF 450R
MX2 - Παναγιώτησ Παπίλασ Honda CRF 250R

Ειδικά γι αυτόν τον αγϊνα θ Honda εξαςφάλιςε και τθν ςυμμετοχι δφο κορυφαίων
Γάλλων αναβατϊν που κα αγωνιςτοφν αυτζσ τισ δφο θμζρεσ για τθν “ΓΕΝΙΚΗ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΑΕΒΕ” και τθν Honda Racing Hellas, τουσ:
 CEDRIC SOUBEYRAS CRF 450R
 CHRISTOPHE MARTIN CRF 450R
Ενϊ το κοινό κα αναλάβει να μαγζψει ο Free Styler REMI BIZOUARD με CRF 450R.
Για του φανατικοφσ οπαδοφσ του Supercross θ Honda εξαςφάλιςε μοναδικζσ προςφορζσ
που κα προκαλζςουν ΟΚ. Ολοκαίνουργια CRF 250R9, CRF 450R9, CRE 230FT, CRE 230FE
ςε τιμζσ που πωλοφνται μόνο οι παλαιότερεσ μεταχειριςμζνεσ.
Παράλλθλα ςε ζναν ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο που δθμιοφργθςαν οι ςυνεργάτεσ μασ,
όλοι οι φίλοι μασ κα μποροφν να δουν από κοντά τα νζα μοντζλα και να ενθμερωκοφν για
τον τρόπο απόκτθςισ τουσ.
Όλεσ αυτζσ τισ θμζρεσ αλλά και ενδιάμεςα των αγϊνων θ διοργανϊτρια εταιρία Lamarco
ζχει ετοιμάςει πολλά happenings που ενκουςιάςουν μεγάλουσ και μικροφσ.
Freestyle Motocross show
Διεκνείσ και Ζλλθνεσ freestylers υπόςχονται να κόψουν τθν ανάςα, με τισ εναζριεσ
φιγοφρεσ τουσ, ςτουσ κεατζσ του Athens Supercross.
JuniorCross & BabyCross
Αγϊνασ με παιδιά θλικίασ από 12 ζωσ 15 ετϊν και επίδειξθ από λιλιποφτειουσ αναβάτεσ
ζωσ 8 ετϊν. Μια πρϊτθ γεφςθ από τουσ αυριανοφσ πρωτακλθτζσ!!!
BMX - Best trick contest
Με τουσ καλφτερουσ BMX riders τθσ Ελλάδασ, που κα διαγωνιςτοφν ςε ζνα γριγορο και
κεαματικό event, για το καλφτερο “κόλπο” – Best Trick Contest!

Την μεγαλφτερη ζκπληξη αποτελεί η εμφάνιςη του Ricky Carmichael.
Οι χιλιάδεσ κεατζσ από όλθ τθν Ελλάδα, για πρϊτθ φορά κα ζχουν τθ δυνατότθτα να
καυμάςουν από κοντά το οριακό ςτυλ οδιγθςισ του, να φωτογραφθκοφν μαηί του και να
λάβουν το προςωπικό τουσ αυτόγραφο από ζναν οδθγό ο οποίοσ με τα ανεπανάλθπτα
ρεκόρ του ςε νίκεσ και πρωτακλιματα, ζχει χαρακτθριςτεί ωσ “The GOAT” (The Greatest
Of All Time) δθλαδι ο καλφτεροσ όλων των εποχϊν!!!

Ραντεβοφ ςτο τάδιο Ειρινθσ & Φιλίασ όπου κα μεταμορφωκεί και φζτοσ ςε μία πίςτα
supercross για να ηιςουμε μοναδικζσ ςτιγμζσ ςυγκίνθςθσ από το πραγματικό υπερκζαμα
του Monster Energy Athens Supercross. Οι ϊρεσ ζναρξθσ των φετινϊν αγϊνων είναι, το
Σάββατο 8 (20:00) & τθν Κυριακή 9 Οκτωβρίου (19:00).

Red in action ….
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