
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ VELTIOSIS ΓΙΑ ΤΟΝ 
4Ο ΑΓΩΝΑ DRAGSTER 2007 ΣΤΟ 

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 
 
Η εταιρεία VELTIOSIS και ο Ευάγγελος Πασπαλάς (επίσημος και αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος των VP Racing Fuels για την Ελλάδα) προκηρύσσουν το ακόλουθο 
έπαθλο για τον 4ο αγώνα dragster που θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκαστρο στις 1 και 2 
Σεπτεμβρίου 2007. 
 
Το έπαθλο προκηρύσσεται για 5 κατηγορίες, τις Moto Open, Moto 4, Moto 2.1, Auto AT1 και 
Auto BT1. Σε κάθε κατηγορία από τις παραπάνω, θα κερδίσει ο οδηγός ή αναβάτης που θα 
πετύχει το καλύτερο Reaction Time στην κατηγορία του. 
 
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι οδηγοί πετύχουν το ίδιο RT, το έπαθλο κερδίζει αυτός 
που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο στα 100 μέτρα. Ο κάθε νικητής κερδίζει: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΘΛΟ 
MOTO OPEN 1 βαρέλι 19 λίτρων C16 ή NO2 VP Racing Fuels. 

MOTO 4 1 βαρέλι 19 λίτρων MS109 ή C14 ή C16 VP Racing Fuels. 
MOTO 2.1 1 βαρέλι 19 λίτρων MR8 VP Racing Fuels. 
AUTO AT1 1 βαρέλι 19 λίτρων C16 VP Racing Fuels. 
AUTO BT1 1 βαρέλι 19 λίτρων C16 ή MS109 VP Racing Fuels. 

 
• Τα αποτελέσματα θα υπολογιστούν από τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί το 

greekdragster.com και οι νικητές του επάθλου θα ανακοινωθούν με δελτίο Τύπου 
της ΛΕΝΟΕ καθώς και από το site greekdragster.com. 
 

• Οι νικητές μπορούν να παραλάβουν τα έπαθλά τους από το κατάστημα VELTIOSIS 
που βρίσκεται στην οδό Φραντζή 17, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα. Εάν κάποιος 
διαμένει μακριά, μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί το έπαθλο ή να το παραλάβει 
στον επόμενο αγώνα, στην πίστα. 
 

• Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρεία VELTIOSIS είναι το 210-92.10.422. 
 
Μαζί με την προκήρυξη του επάθλου σας αποστέλλουμε έγγραφο που πιστοποιεί ότι η 
εταιρεία VELTIOSIS είναι ο Επίσημος και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των VP 
Racing Fuels για την Ελλάδα. 
 
Στο έγγραφο αυτό περικλείεται και η προτροπή της εταιρείας VP RACING FUELS προς 
όλους τους Έλληνες αγωνιζόμενους που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα της, να 
απευθύνονται στον κύριο Ευάγγελο Πασπαλά. 
 
Παρακαλούμε μαζί με την προκήρυξη του επάθλου, να δημοσιευτεί και το έγγραφο 
αυτό, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. 
 



 
 
Με τιμή 
VELTIOSIS 
Ευάγγελος Πασπαλάς 
Επίσημος και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος VP Racing Fuels 
  
Τηλ: 210-9210422 
Φραντζή 17 - Νέος Κόσμος 
Αθήνα 


