Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası hız kazanıyor
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ulusal Yarışma Takvimi’nin en çok seyirci çeken yarışı pandemi
dolayısıyla verilen 1 yıl aradan sonra tekrar start alıyor.
Türkiye’nin, güçlü tekstil sanayisinin kalbi olması ve turizm açısından ender bir güzelliğe sahip Pamukkale
travertenleri ile adından sıkça söz ettiren şehri Denizli, otomobil sporları konusunda da her geçen gün önemini
artırıyor.
Son yıllarda Türkiye Offroad Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak, başarılı organizasyon kabiliyeti ile spora katkı
sağlayan Denizli Doğa 4x4 Offroad ve Otomobil Sporları Kulübü ve ülke genelinde örnek olarak gösterilen
yerleşik Offroad Parkuru ile adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi 21-22 Ağustos tarihlerinde
gerçekleşecek Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası 2. Ayak yarışı hazırlıklarına özenle devam ediyor.
Seyirci konforunu ve altyapı imkanlarını artırmak için ulaşım kolaylığı ve yüksek seyirci kapasitesini
karşılayabilecek şekilde yeni yerinde, yeniden oluşturulan Merkezefendi Belediyesi Offroad Parkurunun
hazırlıkları, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla verilen kısa tatilin ardından devam edecek ve Ağustos ayı başında
yetkililer tarafından yapılacak kontrollere hazır hale gelecek.
Hazırlık sürecini değerlendiren T.C. Merkezefendi Belediyesi Belediye Başkanı Sn. Şeniz DOĞAN yaptığı
açıklamada “Pandemi nedeniyle verilen bir yıllık zorunlu aranın ardından 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde offroad
heyecanını yeniden Denizli'ye taşıyacağız. Organizasyon başarımızı bu yıl yeni pistimizle daha üst düzeye
çıkarmayı planlıyoruz. Yeni pistimiz, daha iyi görüş açısı ve daha yüksek seyir keyfi sunacak. Pist yapısı pilotlara
daha iyi sürüş olanağı sağlayacak. Bunun yanında servis alanımızı da TOSFED kriterlerine en uygun düzeye
getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sporu seven, heyecanı ve adrenalini hissetmek isteyen herkesi
yarışlarımıza davet ediyoruz.” diyerek, sporcusundan seyircisine tüm offroad meraklılarına davette bulundu.
2019 yılında yardımcı pilotu Harun DEYNEK ile Türkiye Offroad Şampiyonu ünvanını kazanan ve Denizli Doğa 4x4
Offroad ve Otomobil Sporları Kulübü başkanlık görevini yürüten Kenan ÖZSOY, yakından takip ettiği hazırlık
süreciyle ilgili “Offroad sporunun geniş kitlelere yayılabilmesi ve sportif anlamda kaliteli bir organizasyon icra
edebilmek için seferber olduk. Her gün çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Diğer illerden gelen sporcu
arkadaşlarımızın keyif alacağı ve yıllardır bizi yalnız bırakmayan binlerce seyircimizin memnun kalacağı bir yarış
kurguluyoruz. Değerli destekleri dolayısıyla T.C. Merkezefendi Belediyesi Belediye Başkanımız Sn. Şeniz DOĞAN’a
ve özverili çalışmalarından ötürü tüm kulüp üyelerimize teşekkür ediyorum. Denizli’mize yaraşır bir organizasyon
hazırlıyoruz ve tüm sporseverleri 21-22 Ağustos tarihlerinde aramızda görmeyi umuyoruz” dedi.
Yaklaşık 40 farklı araç ve 80 sporcunun katılım göstermesi beklenen organizasyon her yıl olduğu gibi
şampiyonanın en etkileyici yarışlarından biri olacak.

