برنامه رویدادهای ورزشی در سال 1397

بهار 1397
فروردین

اردیبهشت
97/02/06

فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی
جمهوری اسالمی ایران

97/02/07

خرداد

اساللوم مرحله  1تهران

موتور تریال مرحله 1

97/03/04

موتور مهارتی-نمایشی مرحله1

موتور سوپر -اندورو مرحله  1پیست آزادی
سافاری مرحله 1

سال  1397شمسی

97/02/14

موتور کراس مرحله  1خراسان جنوبی

فرموال دریفت مرحله 1

97/03/11

اتومبیلرانی سرعت مرحله  1تهران
97/02/21

آفرود مرحله 1

موتور سرعت مرحله 1
اسفند 1396

97/02/28

درگ مرحله 1
کارتینگ روتکس مرحله 2

97/03/18

97/03/23
)چهارشنبه(

کارتینگ روتکس مرحله 3
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تابستان 1397
تیر

شهریور

مرداد

رالی مرحله  1قزوین

97/04/1

( 31خرداد الی  1تیر)

97/05/05

موتور سرعت مرحله 2

97/06/02

درگ مرحله 2

اساللوم مرحله 2

97/04/08

موتور تریال مرحله 2

97/05/12

رالی کراس مرحله  1پرند

97/04/14

کارتینگ روتکس مرحله 4

97/04/15

فرموال دریفت مرحله 2

96/05/18

اساللوم مرحله 3
سافاری مرحله 2

97/06/08

97/06/09

کارتینگ روتکس مرحله 5

97/05/19

موتور تریال مرحله 3

97/06/22

97/06/23

آفرود مرحله 2

)پنجشنبه(

تور کوهستان  -اردبیل

97/04/29

موتور اندورو -اندورو مرحله  1تهران

اتومبیلرانی سرعت مرحله 2تهران

کارتینگ روتکس مرحله 7
آفرود مرحله 3

آزادی

97/04/28

( 12الی  16شهریور)
موتور مهارتی-نمایشی 2

کارتینگ رنتال و راک مرحله  1پیست

رالی خانوادگی تهران شمال

اساللوم مرحله 4
رالی مرحله  2پرند(رالی مرک)

97/06/16

97/04/22

کارتینگ روتکس مرحله 6

موتور کراس مرحله  2مازندران
موتور سوپر -اندورو مرحله  2همدان

97/05/26

کارتینگ رنتال و راک مرحله 2
پیست آزادی

97/06/30

کارتینگ رنتال و راک مرحله  3پیست آزادی
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پاییز 1397
مهر

آذر

آبان
موتور کراس مرحله  3تهران (پرند)

97/07/06

موتور سرعت مرحله 3

97/08/04

97/07/13

فرموال دریفت 3

97/08/11

سافاری مرحله 3

97/09/02

موتور مهارتی-نمایشی 3

درگ مرحله 3

اساللوم مرحله 5
موتور اندورو -اندورو مرحله  2قزوین-گیالن

97/09/09

موتور تریال مرحله 4

97/07/20

کارتینگ رنتال و راک مرحله 4
پیست آزادی

97/09/16
97/08/18

رالی مرحله  3خراسان رضوی

97/09/23

( 22الی  25آبان)
97/07/27

اتومبیلرانی سرعت مرحله  3تهران

97/08/25

فرموال دریفت مرحله 4
رالی کویر دودیفرانسیل

موتور اندورو رالی مرحله  1توابع اصفهان

موتور سرعت مرحله 4

کارتینگ رنتال و راک مرحله 5
پیست آزادی
97/09/30

آفرود مرحله 4

اتومبیلرانی سرعت مرحله  4تهران
رالی کراس مرحله دوم پرند
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زمستان 1397
بهمن

دی

رالی مرحله  4استان داوطلب

97/10/07

درگ مرحله 4

97/11/05

سافاری مرحله 4

( 3الی  5بهمن)
موتور کراس مرحله  4خوزستان
موتور سرعت مرحله 5

فرموال دریفت مرحله 5
97/11/12
97/10/14

آفرود مرحله 5

(مسابقه بین المللی)
سافاری مرحله 5

97/11/19

درگ مرحله 5
رالی شهری

97/10/21
موتور تریال مرحله 5
97/11/21

97/10/28

آفرود مرحله 6

اساللوم مرحله  6تهران
موتور سوپر-اندورو مرحله  3خراسان رضوی

97/11/26

موتور اندورو رالی مرحله  2توابع اصفهان

اتومبیلرانی سرعت مرحله  5تهران

اسفند

