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PRVACI HRVATSKE U A5, SKUPINI I i S8,
VICE PRVACI HRVATSKE U REDOSLIJEDU KLUBOVA 2011.
Odličnim
vožnjama
na
posljednjem
ovogodišnjem rally natjecanju u Poreču, posada
Bahorić/Bahorić došla je do naslova prvaka za
2011. godinu u MRPH i PH u klasi A5, te naslova
prvaka PH Skupine I uz 3. mjesto u Grupi A.
Juraj Combaj, svoj ovogodišnji rally nastup
završava nakon Poreča, naslovima prvaka u
MRPH i PH u klasi S8, uz osvajanje 2. mjesta PH u
Grupi S !
U dva lijepa sunčana dana uz nešto niže
jutarnje i večernje temperatue, ljubitelji rallya
uživali su u Poreču, koji tradicionalno na kraju
sezone okuplja veliki broj i natjecatelja i
gledatelja. Dvadesetak članova Auto kluba DELTA
SPORT Zagreb boravilo je navedenog vikenda u Poreču, prva skupina kao natjecatelji, drugi dio članova
kluba kao suci, treći kao izvjestitelji, ostali kao gosti i rally fanovi..
Moramo istaknuti da ovogodišnju rally sezonu kako smo počeli na "1. Sprint RALLY KUMROVEC"
poslovnom suradnjom sa AK Opatijom, tako smo je i završili, radeći kao partneri u Poreču na pozicijama
VK, starta, upisa i regroupinga. Nadamo se i jedni i drugi da je ova godina samo početak jednog lijepog
razdoblja partnerstva u radu prilikom organizacija različitih priredbi u Republici Hrvatskoj.
Na kraju vrlo odlučnim nastupima Bahorića i Combaja, Auto klub DELTA SPORT Zagreb, osvojio je
naslov Vice prvaka Hrvatske u klupskom redoslijedu, na što smo svi jako ponosni!
Ovo je svakako najveći uspjeh kluba, koji je osnovan još 2000. godine, te nakon revitalizacije, od
početka ove godine, proživljava trenutno sa svojih 60-ak članova, svoje najbolje dane...
Hvala svim vozačima i suvozačima koji su nastupali ove godine za naš klub!
Auto klub DELTA SPORT Zagreb - 2011. godina - Redoslijed klubova Auto rally
2. MJESTO PRVENSTVO HRVATSKE 2011.
2. MJESTO HAKS REGIJA SJEVER 2011.
1. MJESTO PRVENSTVO ZAGREBA 2011.
Kompletnu fotogaleriju možete vidjeti ovdje:
http://www.deltasport.hr/multimedija/foto.htm

