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AKLİMANIN SESSİZ ORMANLARI, GÜRÜLTÜCÜ MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR. 
 

Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak yarışı için özverili bir çalışma süreci geçiren Sinop Offroad 
Kulübü, yarışmaya ev sahipliği yapan ve organizasyonun en büyük destekçileri olan T.C. Sinop Valiliği ve Sinop 
Belediyesi ile iş birliği halinde yürütülen hazırlık sürecinde sona gelindi.  
 

Şampiyonluk mücadelesinde iddiasını sürdüren ve yarışmaya kayıt yaptıran 25 ekibe ve Türkiyenin dörtbir 
yanından gelecek offroad kulüplerinden misafirler başta olmak üzere binlerce otomobil sporları sevdalısına 
kusursuz bir organizasyon hazırlamak için yürütülen çalışmalarda, sezonun heyecanla beklenen en zorlu ve 
eğlenceli Offroad Parkuru’nun hazırlanmasıyla önemli mesafe kat edildi.  
 

30 Ekim 2021 Cumartesi günü koşulacak ANKA Motorsport etabı ve 31 Ekim 2021 Pazar günü devlerin 
mücadelesine sahne olacak Volburger seyirci etabıyla offroad sevdalıları keyifli bir haftasonu geçirecek.  
 

Sinop Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına seslenen Sinop Belediyesi Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez “Sinop Belediyesi olarak hafta sonu yapılacak olan bu yarışlara bütün 
Sinop halkını davet ediyoruz. Ve aynı zamanda Sinop'ta bu spora gönül veren herkesi buraya davet ediyoruz. 
Başta Sinop Valiliği'ne Sinop Belediyesi ve diğer kamu kuruluşlarına özel sektörden de sponsor olan 
arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.” diyerek şükranlarını dile getirdi. 
 

Yarışma Direktörü Çetin Şentürk “Petlas 2021 Türkiye Ofroad Şampiyonası, 6 ayak üzerinden yapılacak ve bizim 
organizsyonumuz 4. Ayak yarışı olması sebebiyle de kritik bir yarış, çünkü aralarında puan farkları çekişmeli 
geçiyor. Ekip olarak sizlerin de desteği ile en güzel şekilde ilimizin tanıtımına sporuna katkıda bulunmayı arzu 
ediyoruz. Bize bu organizasyonun yapılmasında baştan sona destek veren Sayın Sinop Valiliğine, Sinop Belediye 
Başkanlığına, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, Orman Müdürlüğüne, Milli Parklara, Sağlık Müdürlüğüne, 
sponsorlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. İlimizi temsilen şampiyonada mücadele eden Cevdet Durdu ve 
Volkan Taşpınar ikilisine başarılar diliyorum” diyerek sözü 2018 yılı Türkiye Offroad Şampiyonu Bülent Cevdet 
Durdu’ya bıraktı. 
 

Şampiyon; “Yaklaşık 25 ekip geliyor, 25 aracımız var 50 pilot ve yanlarında 5er kişiyle geliyorlar ekip olarak. 
Onun dışında Sinop'ta yarış deyince zaten arkadaşlarımız Sinop'un güzelliğinden ötürü aileleriyle geliyorlar. 
Sinop'ta otellerde yer bulmakta zorlanıyoruz, bu ilimiz için güzel bir şey. Hafta sonu Sinop için güzel bir 
organizasyon hazırladık. Hemşehrilerimizin ve gelen misafirlerimizin güzel zaman geçirmesi için elimizden geleni 
yapacağız. Buradan rakip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de kulüp başkanı olarak Sinop Valiliğine, 
Belediyemize, Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Teşkilatımız başta olmak üzere, AFAD, Orman 
Müdürlüğüne ve ismini hatırlayamadığım tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Yapmamız 
gereken çok iş var ama biz son günlere yarış sığdıran insanlarız inşallah dört dörtlük bir yarış yapacağız ve ilimizi 
en güzel şekilde temsil edeceğiz.”  Dedi. 
 

Yaklaşık 300 görevlinin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon 29 Ekim 2021 Cuma günü yapılacak idari 

ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla başlayacak ve tüm haftasonu otomobil sporları meraklılarına açık 

olacak. 


