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TOČKA NA „I“ SEZONE 2011.
U subotu 28. siječnja 2012. godine u
Vodicama održana je svečanost HAKS
proglašenja automobilističke sezone
2011. i dodjele zasluženih priznanja.
Auto klub DELTA SPORT Zagreb, koji je
osnovan još 2000. godine i za kojeg su
bodove ranije već osvajali vozači na
brdskim i kružnim utrkama, nakon
revitalizacije 2010. godine, nikada nije
osvojio toliko bodova, pehara i priznanja
kao tijekom protekle godine i slobodno
možemo napisati da je svečanost u
Vodicama bila "Točka na i sezone 2011."
Od preko 300 nagrađenih u Vodicama, mi ovim putem izdvajamo još jednom naše laureate i priznanja...
Ivan Bahorić i Mario Bahorić A03
Prvaci Skupine I, klase A5, osvajači "Zlatne kacige"
Juraj Combaj A03 prvak klase S8, dok u A01 Jura uzima i 3. mjesto Grupe 3
Suvozač Igor Šugar zbog jednog nastupa manje osvaja 2. mjesto u klasi S8 (A03)
Na kraju sezone, kada su se zbrojili svi bodovi naših rally posada Reno Turk/Denis Vidović, Ivan/Mario
Bahorić, Juraj Combaj/Igor Šugar+Rene Pintar te Vladimir Poredski/Marko Šivak svi nastupajući i za
MAKI RALLY TEAM 2011.
Osvojeno je visoko 2. MJESTO U REDOSLIJEDU KLUBOVA A03, gdje su nastupale rally posade iz preko
dvadeset klubova Hrvatske.
Sa velikim zadovoljstvom, nazdravili smo i pljeskali u disciplini A07 Ocjenski auto rally, gdje su Andrea
Rastowsky/Tatjana Pintar, osvojile 2. mjesto u redoslijedu vozačica i suvozačica.
Sezona kluba bila je vrlo uspješna i u sudačkom i organizacijskom smislu, gdje smo tijekom godine na
adresu kluba dobili izuzetno veliki broj pohvala za organizaciju "1. Sprint RALLY KUMROVEC 2011.", a za
priredbu "OAR - NOĆ U KUMROVCU" klub je dobio i posebno priznanje za najuspješnijeg organizatora u
sezoni 2011.
Sve navedeno, obvezuje nas da i u 12-tu godinu postojanja kluba, u sezonu 2012.-tu, uđemo u još višoj
brzini...!
Kompletnu fotogaleriju možete vidjeti ovdje:
http://www.deltasport.hr/multimedija/foto.htm

