
                                          
 

 
 

ΡΑΛΛΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΠΑ 
 

Με τις προετοιµασίες για το Ραλλυ (Εύβοιας?) που θα γίνει στις 05 – 06/10/2013 να 
προσχωρούν µε εντατικό ρυθµό, θα θέλαµε να σας κάνουµε µια ενηµέρωση 

   Η πρώτη Ε.∆. θα έχει µήκος 13,80 χλµ και σαν κορµός του αγώνα θα 
χρησιµοποιηθεί τρεις φορές, ενώ η δεύτερη θα έχει µήκος 8,20 χλµ και θα 
χρησιµοποιηθεί δυο φορές. 

   Το σύνολο του αγώνα δεν θα ξεπεράσει τα 160 χλµ εκ των όποιων τα 57,80 θα είναι 
τα χιλιόµετρα των 5 ειδικών διαδροµών. 

   Για όσους ενηµερώνονται για πρώτη φορά, θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε ότι, 
ο αγώνας θα έχει σαν επίκεντρο την παραλιακή πόλη της Αµαρύνθου (∆ήµου 
Ερέτριας) και θα γίνει το Σαββατοκύριακο 05 - 06/10/2013.  

Το Σάββατο, θα γίνει βραδινή Πανηγυρική εκκίνηση στην κεντρική πλατεία της 
Αµαρύνθου, ενώ ο αγώνας θα ξεκινήσει το πρωί της Κυριακής.  

   Τέλος να τονίσουµε για άλλη µια φορά, ότι η περιοχή µόνο «ψυχολογικά» είναι 
µακριά από το κέντρο, µιας και απέχει µόνο 42 χλµ από την έξοδο της Κηφισίας. 

Τα Ferry Boats του Ωρωπού  έχουν εκσυγχρονιστεί, (µε είσοδο και στις δυο πλευρές 
του σκάφους) πράγµα που τα καθιστά πολύ γρήγορα τόσο στην επί/αποβίβαση (δεν 
χρειάζεται µανούβρα ) όσο και στην αναχώρηση και άφιξη.  

Οι πολύ λογικές τιµές στα ξενοδοχεία της περιοχής, είναι ήδη εξασφαλισµένες από 
τον ∆ήµαρχο Αµαρύνθου και ήδη γίνονται προσπάθειες για την δωρεάν µεταφορά (µε 
τα Ferry Boats) των αγωνιστικών αυτοκίνητων.    

Tα πολύ θετικά στοιχεία του αγώνα, επιγραµµατικά είναι: 

1. Οι πάρα πολύ όµορφες και τεχνικές Ε.∆. 

2. Η πολύ φιλόξενη πόλη της Αµαρύνθου και των κατοίκων της. 

3. Η αµέριστη συµπαράσταση του ∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

4. Η εγγύτητα των Ε.∆. τόσο µε το κέντρο του αγώνα όσο και µεταξύ τους. 

5. Το γεγονός ότι είναι ένας τελείως καινούργιος αγώνας για όλους. 

6. Η πολύ καλή ηµεροµηνία που έχει ορισθεί. 

Τέλος θα θέλαµε να σας προσφέρουµε µια γεύση των δυο Ε.∆. που σκοπεύουµε να 
χρησιµοποιήσουµε, µέσω των πιο κάτω links. 
Stage 1 http://www.youtube.com/watch?v=I8tDef-Drr0 
Stage 2 http://www.youtube.com/watch?v=c4hVhSueNGo 
 

 

 
Αγωνιστικό Τµήµα ΕΛΠΑ 
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