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Prom Racing Roll Out Event 2022 

"Η Prom Racing παροουσίασε το P22 στο Κλειστό
Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α."
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Roll Out Event 2022 | Aftermovie

Roll Out Event 2022 | Full Event Video

Η  Prom Racing, η  φοιτητική ομάδα  που  εκπροσωπεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στους
διαγωνισμούς Formula Student, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την επίσημη  παρουσίαση  του
δεύτερου ηλεκτρικού αγωνιστικού της μονοθέσιου  στο Κλειστό Κολυμβητήριο του  Ο .Α .Κ .Α.  Στην
παρουσίαση  παρευρέθηκαν τόσο  ο κ.  Κωνσταντίνος Χαλιορής,  Συντονιστής Γενικός Διευθυντής
του  Ο.Α.Κ .Α ., όσο  και  ο παγκόσμιος πρωταθλητής  ποδηλασίας ,  Χρήστος  Βολικάκης.
Υποστηρικτές,  χορηγοί της ομάδας,  καθώς και φίλοι και συγγενείς έδωσαν  επίσης  το «παρών».

Η  συνεργασία της  Prom Racing με το Ο .Α .Κ.Α.  είχε ξεκινήσει στις 5  Φεβρουαρίου, όποτε και το
πρώτο  ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο της ομάδας ,  το P20, διέσχισε μια ειδικά διαμορφωμένη
διαδρομή κάτω από τις αψίδες της «Αγοράς». Για την αποκάλυψη του  P22, όμως ,  επιλέχθηκε
μια διαφορετική και πρόσφατα ανακαινισμένη εγκατάσταση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος,  το
Κλειστό Κολυμβητήριο. «Πρόκειται για έναν χώρο που , ενώ φαίνεται να μην ταιριάζει με  την
αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας ,  δημιουργεί μια δυναμική ισορροπία μεταξύ του υγρού
στοιχείου και του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού»  δήλωσε  ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος,
Υπεύθυνος  Marketing της Prom Racing.

Η  παρουσίαση ,  μεταξύ άλλων,  περιείχε έναν χαιρετισμό από τον κοσμήτορα της Σχολής
Μηχανολόγων Μηχανικών, κ . Νικόλαο Μαρμαρά,  αλλά και από τον ομόλογό  του της Σχολής των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,  κ.  Νεκτάριο Κοζύρη.  Στη συνέχεια,  ο
λόγος δόθηκε σε  παλαιότερα μέλη της  ομάδας,  που  σήμερα διακρίνονται στο χώρο  της  Formula
1 και της  αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίοι  μοιράστηκαν τις δικές τους  εμπειρίες από  την
συμμετοχή τους  στην  Prom Racing. Ακόμα, λίγα λόγια μοιράστηκαν και εκπρόσωποι  των δύο
Πλατινένιων Χορηγών της  ομάδας,  ο κ.Δημήτρης  Γκίκας,  συνιδρυτής της Global Prep και ο
κ. Ιωάννης Κάπρας,  Διευθύνων Σύμβουλος  της Bosch Ελλάδος.

Page 2

6/18/2022

https://promracingteam.us18.list-manage.com/track/click?u=8881003723f788069f7b94917&id=95d32dd25d&e=f84eeea5d5
https://promracingteam.us18.list-manage.com/track/click?u=8881003723f788069f7b94917&id=95bec4e0e1&e=f84eeea5d5


Μετά την ολοκλήρωση  των τεχνικών ομιλιών,  το P22 αποκαλύφθηκε υπό  το  χειροκρότημα των
χιλίων,  περίπου ,  παρευρισκομένων.  Το P22 αποτελεί το πιο αναβαθμισμένο και πιο  εξελιγμένο
αγωνιστικό μονοθέσιο που  έχει κατασκευάσει ποτέ  η Prom Racing. Πιο συγκεκριμένα,  το P22
θα  είναι κατά 15 κιλά ελαφρύτερο σε  σχέση με  το προκάτοχό του , όπου  τα 9  κιλά από αυτά
οφείλονται στα νέα στοιχεία των μπαταριών,  στην αύξηση  της ωφέλιμης ενέργειας της
μπαταρίας κατά 10% και  στην  αύξηση  της  κατακόρυφης δύναμης  των αεροδυναμικών στοιχείων
κατά 10%. Σε συνδυασμό  όλων των προηγούμενων,  το P22 αναμένεται να είναι 1,5
δευτερόλεπτα πιο γρήγορο  σε έναν αγωνιστικό γύρο  ενός  λεπτού σε σχέση με το P20.

Στα μέσα Ιουλίου η  Prom Racing θα βρεθεί στη πίστα που  έγραψε ιστορία πέρυσι , στο Most, για
το διαγωνισμό  Formula Student Czech Republic. Στη συνέχεια,  ακολουθεί  ο διαγωνισμός
Formula Student East που  διεξάγεται στην  Ουγγαρία,  στην  ίδια πίστα  με την  Formula 1 και
τέλος το Formula Student Germany. “Για ακόμα μια χρονιά έχουμε θέσει υψηλούς  στόχους.
Θέλουμε,  λοιπόν, να  συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετική πορεία,  να  εξελιχθούμε ακόμα
περισσότερο και να  δούμε  τους κόπους  μιας χρονιάς να  ανταμείβονται”  δήλωσε  ο αρχηγός της
ομάδας  Γιάννης Διακουμής .

Μείνετε συντονισμένοι στα Social Media της  ομάδας για περισσότερα νέα της Prom Racing!

Με  εκτίμηση,
Τα  μέλη της Prom Racing 

|ENGLISH|
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Prom Racing Roll Out Event 2022 

" Prom Racing revealed P22 in Olympic Aquatic
Center of Olympic Athletic Center of Athens"

Prom Racing, the student team that represents the National Technical University of Athens in
the Formula Student competit ions, organized with great success the official presentation of its
second electric racing car at the O.A.C.A. Indoor Swimming Pool.  The event was attended by
Mr. Konstantinos Chalioris, General Director of OACA, as well as the cycling world champion,
mr. Christos Volikakis.  Supporters, sponsors of the team, as well as friends and relatives also
were present.
 

The cooperat ion of Prom Racing with O.A.C.A.  had started on February 5th, when the first
electric race car of the team, P20, ran a  specially designed track under the arches of
"Agora".  For the unveil ing of P22, however, a dif ferent and recently renovated instal lat ion of
the Olympic Complex, the Indoor Swimming Pool, was chosen.  "This is a location that creates
a dynamic balance between the l iquid element and Motor Sports, even i f  i t  does not
theoretically seem to match the competitive identity of the team," said Konstantinos
Alexopoulos, Marketing Director of Prom Racing.

 

The presentation, among other things, contained a greeting from the Dean of the School of
Mechanical Engineering, Mr. Nikolaos Marmaras, and also from his peer of the School of
Electrical and Computer Engineering, Mr. Nektarios Kozyris.  Then, the f loor was given to
former members of the team, who are now distinguished in the field of Formula 1  and the
automotive industry, and shared their own experiences from their participation in Prom
Racing.  Also, a few words were shared by representatives of the two Platinum Sponsors of
the team, Mr. Dimitris Gikas, co-founder of Global Prep, and Mr.  Ioannis Kapras, CEO of
Bosch Hellas.

 

After the technical speeches, P22 was unveiled to the applause of the approximately one
thousand attendees. P22 is the most advanced and sophisticated racing car ever built by
Prom Racing.  More specifically, the P22 wil l be 15 kg l ighter than its predecessor, where 9 kg
of them are due to the new battery components, the increase of the useful energy o f  the
battery by 10%, and the increase of the vert ical force of the aerodynamic elements by 10%.
All of the above combined, P22 is expected to be 1.5 seconds faster in a one-minute lap than
P20.

 

In mid-July, Prom Racing will be on the track that made history last year, in Most, for the
Formula Student Czech Republic competition.  Then follows the Formula Student East
competition held in Hungary, on the same track as Formula 1 races happen, and finally
Formula Student Germany.  "For another year we have set high goals.  So, we want to
continue this excellent course, to evolve even more, and to see the efforts of a year rewarded
" said the team leader Giannis Diakoumis.

 

Stay tuned to the team's Social Media for more Prom Racing news.
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