2019 TÜRKİYE OFF-ROAD ŞAMPİYONASI 2. AYAK YARIŞI
DENİZLİ/MERKEZEFENDİ
TÜRKİYE OFFROAD ŞAMPİYONASI HIZ KAZANIYOR!!!

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Yarışı, Denizli Doğa Sporları ve 4×4
Off-Road Spor Kulübü tarafından 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Denizli ilinin
Merkezefendi ilçesi Göveçlik bölgesinde organize edilecektir. Şampiyonada yeni
araçların ve Yarışmacı ekiplerin de kendilerini denedikleri ilk yarışın ardından 2. Sırada
gerçekleşecek yarışta pilotlar, sıralamada kendilerine yer edinmek ve kendilerini daha üst
sıralara taşıyacak ve şampiyon olmak için mutlaka ihtiyaçları olan puanları elde etmek
için kıyasıya mücadele edecek. Denizli Valiliği, Merkezefendi Belediyesi, Denizli
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile DENDOFF'un katkılarıyla
gerçekleştirilecek yarış, Ankara’da düzenlenen ilk yarışın ardından Ulusal Off-Road
Şampiyonasına yön verecek sonuçlar ortaya çıkaracak olması nedeniyle dikkat
çekmektedir.
2018 yılında yine aynı bölgede DENDOFF tarafından düzenlenen ulusal yarışmanın
katılımcı ve seyircilerce beğeniyle karşılanması ve daha da önemlisi gözlemci raporuyla
belgelenen başarısı, yarışmanın ulusal takvime kattığı renkli anılarla bu sene de çok şey
vadediyor. Dendoff olarak her geçen yıl edindiğimiz tecrübeleri ve ulusal yarış
düzenlemenin heyecanı ışığında yine beğeniyle karşılanmasını umduğumuz bir
organizasyon için tüm çabamızı sarfediyoruz.
Yarışmada özenle hazırlanan, seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu heyecanlı
parkurlarda yaklaşık 60 sporcu ile 30 Off-Road aracı yarışacaktır. Sporcular iki ayrı
günde iki ayrı özel etapta mücadele edecektir.
Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın Denizli’de gerçekleşecek 2.yarışının ilk günü
olan 27 Nisan 2019 Cumartesi günü ekipler, hem başarılı bir sporcu hem de otomobil
sporlarına çağ atlatan, bir önceki dönem federasyon başkanlığını yürüterek tüm camianın
sevgi ve saygısını kazanmış, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Onursal Başkanı
Serkan Yazıcı’nın ismi verilen özel etapta, 28 Nisan 2019 Pazar günü ise Merkezefendi
Belediyesi’nin ismini taşıyan özel etapta yarışacaktır. Yarışmanın özel etaplarının startı
27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 12:30‘da , 28 Nisan 2019 Pazar günü ise saat 11:00
de verilecektir. Yarış 28 Nisan 2019 Pazar günü Merkezefendi Offroad Parkurunda
gerçekleştirilecek kupa töreniyle son bulacaktır.

Değerli katkıları ve yoğun ilgileri sebebi ile Denizli Valisi Hasan KARAHAN’a,
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a, Merkezefendi Belediye Başkanı
Şeniz DOĞAN’a ,mülki amirlere, idarecilere, sponsorlara; yarışın düzenlenmesinde
emeği geçen, üstün çaba gösteren tüm görevlilere ve basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Yarış programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye

www.2019türkiyeoffroadşampiyonasıdenizli.com
adresinden ulaşılabilmektedir.

