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“ΑΡΗΣ” 

Αθλητικό Σωματείο Μοτοσυκλέτας 
 
 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΜΧ3 & Γυναικών! 
 

Ακόμα ένα βήμα μπροστά !! 
 

Μετά την, απόλυτα επιτυχημένη, διοργάνωσή μας τον Μάϊο του 2010, διοργάνωση που παρακολούθησαν, 
άμεσα και έμμεσα δεκάδες χιλιάδες θεατές, το σωματείο «ΑΡΗΣ» θα διοργανώσει τον εναρκτήριο αγώνα του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Motocross ΜΧ3, ο οποίος θα συνδιοργανωθεί μαζί με τον δεύτερο αγώνα του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Motocross Γυναικών !! 
Η κορυφαία αυτή εκδήλωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού για την Ελλάδα, θα διεξαχθεί στις 16&17 Απριλίου 
2011 (δοκιμές&αγώνες), στην καταπληκτική και άκρως θεαματική πίστα Motocross της ΔΕΗ στην 
Μεγαλόπολη. 

 
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ΜΧ3 είναι θεσμός με μεγάλη ιστορία αφού αποτελεί την συνέχεια του θρυλικού 
πρωταθλήματος των 500 κ.ε. αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού συμμετέχουν αναβάτες, από την Β. Ευρώπη 
(Φινλανδία) μέχρι την Ν. Αμερική (Αργεντινή, Χιλή)! ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία (FIM), για τον φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή 30 αναβάτες από όλο τον κόσμο (Alex 
Salvini, Anti Pyrhonnen,  Julien Bill). Μαζί τους, σε ένα περιβάλλον που γνωρίζουν πολύ καλά, οι κορυφαίοι 
Έλληνες αθλητές οι οποίοι, με έναυσμα την εμπειρία τους από την αγώνα του 2010, θα κληθούν να αποδείξουν 
ότι το ελληνικό Motocross έχει μπει για τα καλά σε ανοδική πορεία. 
 
Κινούμενο σε άλλο επίπεδο, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross Γυναικών, έχει μικρή χρονικά ιστορία, όμως 
έχει ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη και εντυπωσιακή πορεία προσελκύοντας αναβάτριες από την Ευρώπη (Ιταλία, 
Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Αγγλία, Ελβετία, Βέλγιο, κ.α.) αλλά και τις ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, 
Βενεζουέλα κ.α. δίνοντας πραγματικά άλλη διάσταση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό γενικότερα. Η περσινή 
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, η γερμανίδα Stefi Laier, και η μεγάλη αντίπαλός της η κορυφαία γαλλίδα Livia 
Lancelot μαζί με άλλες 27 συναθλήτριές τους από 12 χώρες θα δώσουν ένα ξεχωριστό χρώμα στον αγώνα. 
 
Από το γραφείο Τύπου του «ΑΡΗΣ»ΑΣ 


