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 Φθινοπωρινό Ράλλσ Αμαρύνθοσ 2015 

ΠΡΟΒΑΔΙ ΘΔΑΣΩΝ 
 

Διδική Γιαδρομή Νο 1 Πιζζώνας 

Ωράριο πρώηοσ ασηοκινήηοσ 16:28 

Κλείζιμο δρόμοσ 15:28 

 

 

Περιγραθή : Η εηδηθή δηαδξνκή μεθηλάεη ζηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ Πηζζώλαο πξνο 

Πνύξλν – Δξέηξηα. Τα πξώηα 8.35 ρικ  είλαη πνιύ ηερληθά ζρεηηθά γξήγνξα θαη 

ειάρηζηα αλεθνξηθά κέρξη πνπ πεξλάεη έμσ από ην ρσξηό Θενιόγνο. Μεηά ε Δ.Γ. 

γίλεηαη ηδηαίηεξα γξήγνξε, κέρξη λα θηάζεη ζην πςειόηεξν ζεκείν ηεο όπνπ ε ζέα ηνπ 

Δπβντθνύ θόβεη ηελ αλάζα. Τέινο, πεξίπνπ 3,5 ρικ «ειεύζεξεο πηώζεο» νδεγνύλ 

ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαδξνκήο.  

 

Οδηγίες θεαηών  

 

Αθεηηρία : Από ηελ Ακάξπλζν θαηεπζύλεζηε πξνο Δξέηξηα θαη ζηελ είζνδν ηεο 

πόιεο ζηελ κεγάιε πιαηεία πεγαίλεηε δεμηά πξνο Χαιθίδα. Σε 11.30 ρικ θαη ακέζσο 

κεηά από ηα εξγνζηάζηα ηεο Neoset θαη απέλαληη από ην πξαηήξην ΔΚΟ, αθξηβώο 

ζηελ ηακπέια «Βαζηιηθό» ζηξίβεηε ινμά δεμηά . Σε 2.85 ρικ όπνπ ηακπέια δεμηά 

¨Φύιια – Αθξάηη» εζείο ζπλερίδεηε αξηζηεξά θαη πεξλάηε πάλσ από ηελ γέθπξα. Σε 

100 κέηξα ακέζσο κεηά ηελ γέθπξα ηξίβεηε δεμηά πξνο «Γ.Γ. Αθξάηνπ 2- Χαιθίδα 

9» . Σε 550 κέηξα ζπλερίδεηε δεμηά θαη ζε 800 κέηξα ζην κεγάιν “Stop” ζπλερίδεηε 

επζεία. Σε 8.30 ρικ γίλεηαη ρσκαηόδξνκνο θαη ζε 650 κέηξα γίλεηαη θαη πάιη 

άζθαιηνο. Σε 480 κέηξα ζην “Stop” παξθάξεηε θαη ζε 350 κέηξα ζην δεμί ζαο ρέξη, 

μεθηλάεη ε Δ.Γ. Τα πξώηα θνκκάηηα είλαη πνιύ ελδηαθέξνληα γηα παξαθνινύζεζε.  

 

Σερμαηιζμός : Από Ακάξπλζν θαηεπζύλεζηε πξνο Δξέηξηα θαη πεξίπνπ ζηα 6.50 ρικ 

θαη 250 κέηξα κεηά από έλα πξαηήξην «ΔΤΔΚΑ» ζηξίβεηε δεμηά πξνο θηήκα 

Μπνπξέιε. Σηα 250 κέηξα αθνινπζείηε ηνλ δξόκν δεμηά θαη ζε 1.40 ρικ ζην 

«ηξηγσλάθη»  ζηξίβεηε αξηζηεξά. Σε 2.40 ρικ ζα ζπλαληήζεηε ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο 

Δ.Γ. όπνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε λα παξαθνινπζήζεηε θάπνηα από ηηο ηειεπηαίεο 

θαηεθνξηθέο θακπέο.  

 

 

Διδική Γιαδρομή Γσμνό 2-4-6 

Ωράριο πρώηοσ ασηοκινήηοσ 10:23 – 12:39 – 14:55 

Κλείζιμο δρόμοσ 08:53 

 
Περιγραθή : Η Εηδηθή Δηαδξνκή μεθηλάεη 600 κέηξα κεηά ηελ έμνδν ηνπ ρωξηνύ Γπκλό, πξνο 
έηα θαη έρεη κήθνο 14.02 ρικ. 
Πξόθεηηαη γηα κία πνιύ ηερληθή εηδηθή δηαδξνκή, κε γξήγνξν θαη ζηελό θνκκάηη γηα ηα πξώηα 
1300 κέηξα. Απηό αθνινπζείηαη από αλεθνξηθό θαη ζρεηηθά ζηελό θνκκάηη γηα ηα επόκελα 2,7 
ρικ. Μεηά ν δξόκνο γίλεηαη ζρεηηθά επίπεδνο κε γξήγνξα θαη ηερληθά θνκκάηηα γηα άιια 5,5 
ρικ πνπ αθνινπζνύληαη από 4.5 ρικ γξήγνξεο θαη θαηεθνξηθήο απόιαπζεο. Ο ηεξκαηηζκόο 
βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ρωξηνύ Θαξνύληα.  



  
 
Οδηγίες θεαηών 
 
Αθεηηρία : Ακέζωο κεηά ηελ θεληξηθή Πιαηεία ηεο Ακαξύλζνπ, ζηξίβεηε αξηζηεξά ζηα 
«πζηεγαζκέλα Φαξκαθεία Ακαξύλζνπ» πξνο έηα. ηα 280 κέηξα πάηε δεμηά θαη ζηα 30 
κέηξα πάηε αξηζηεξά. ε 500 κέηξα, ζην δίραιν, πάηε αξηζηεξά πξνο Καιηζέα-Γπκλό-έηα. ε 
3,49 ρικ όπνπ πεξίπηεξν, ζπλερίδεηε αξηζηεξά ζηνλ θεληξηθό θαη ζε 1,4 ρικ, ακέζωο κεηά ηελ 
Avin, ζπλαληάηε κηα πνιύ επηθίλδπλε (!!!) δεμηά ζηξνθή, όπνπ ζηξίβεηε δεμηά. ε 700 κέηξα 
αθήλεηε δεμηά ζαο ηελ ηαβέξλα Δηόλπζνο θαη ζπλερίδεηε επζεία θαη ζε 90 κέηξα ζην δίραιν 
πάηε δεμηά. ε 510 κέηξα πξηλ ηελ ηαβέξλα Όιπκπνο, πάηε δεμηά θαη ζε 600 κέηξα ζηελ νδό 
Μηανύιε πάηε αξηζηεξά. ε 600 κέηξα θηάλεηε ζηνλ .Ε.Χ. 
 
Ενδιάμεζα : Aπό ην ρωξηό έηα πξνο Γπκλό, ζε 3 ρικ θηάλεηε ζε αιιαγή πνξείαο ζην 9,60 
ρικ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. 
 
Τερμαηιζμός : Από ηελ θεληξηθή Πιαηεία ηεο Ακαξύλζνπ ζπλερίδεηε επζεία ηνλ παξαιηαθό 
πξνο Αιηβέξη, θαη ζηα 11,70 ρικ ζηξίβεηε αξηζηεξά πξνο Αγ. Ιωάλλε-Παξζέλη-Παλαγηά-
Θαξνύληα. ε 70 κέηξα ζπλερίδεηε επζεία. ε 5,46 ρικ πάηε δεμηά όπνπ θαθέ πηλαθίδα 
«Λανγξαθηθό Μνπζείν» θαη ακέζωο αξηζηεξά. ε 380 κέηξα όπνπ ζηάζε πάηε αξηζηεξά θαη 
ζε 190 κέηξα ζην δίραιν πάηε δεμηά.  ε 130 κέηξα αλάκεζα ζηα ζπίηηα πάηε αξηζηεξά. ε 
130 κέηξα ζπλερίδεηε επζεία πξνο Παξζέλη θαη ζε 6,28 ρικ ζηελ πέηξηλε βξύζε πάηε δεμηά 
πξνο Παλαγηά – Θαξνύληα. ε 3,22 ρικ ζηελ κεγάιε πηλαθίδα ζπλερίδεηε αξηζηεξά θαη ζε 
3,52 ρικ πξηλ ηε δηαζηαύξωζε, παξθάξεηε. Με ηα πόδηα πεξλάηε κέζα από ην ρωξηό 
Θαξνύληα θαη ζε 500 κέηξα θηάλεηε ζην Stop ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο.  
 
 

Ειδική Διαδρομή 3-5-7 Τρατήλι 
Ωράριο πρώηοσ ασηοκινήηοσ 10:56 – 13:12 – 15:28. 
Κλείζιμο δρόμοσ 09:26. 

 
Περιγραθή : Ιδηαίηεξα γξήγνξε θαη θαηά ηα 4/5 θαηεθνξηθή εηδηθή δηαδξνκή κε ελαιιαγέο ζην 
νδόζηξωκα, κήθνπο 8.05 ρικ. Η ραξά ηωλ κηθξώλ απηνθηλήηωλ !!! 
Εληππωζηαθά ζεακαηηθή ζην ζεκείν ηεο εθθίλεζεο. 
 
 
Οδηγίες Θεαηών 
 
Αθεηηρία : Ίδηεο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο «Γπκλό» 
κέρξη ηε δηαζηαύξωζε πνπ παξθάξεηε, όπνπ απηήλ ηε θνξά ζηξίβεηε δεμηά. ε 3,53 ρικ ζηελ 
είζνδν ηνπ ρωξηνύ Σξαρήιη, πάηε ινμά αξηζηεξά επάλω θαη ζε 90 κέηξα ζην «Σ» πάηε δεμηά. 
ε 30 κέηξα πάηε όιν αξηζηεξά κπξνζηά από ηελ εθθιεζία θαη ζε 230 κέηξα ζην «Σ» πάηε 
δεμηά. ε 1300 κέηξα θηάλεηε ζηνλ .Ε.Χ. από όπνπ βιέπεηε ακθηζεαηξηθά ηα πξώηα 3 ρικ 
ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο !!! 
 
Ενδιάμεζα : Φεύγεηε από ηελ Ακάξπλζν κε θαηεύζπλζε πξνο ην Αιηβέξη. ηα 11,7 ρικ πάηε 
αξηζηεξά πξνο Αγ. Ιωάλλε-Παξζέλη-Παλαγηά-Θαξνύληα θαη ζηα 70 κέηξα πάηε δεμηά. ε 200 
κέηξα ζηξίβεηε αξηζηεξά θαη ζε 3,87 ρικ ζηνλ θεληξηθό πάηε δεμηά θαη ακέζωο κεηά ηελ 
γέθπξα ζηξίβεηε αξηζηεξά πξνο Αγ. Λνπθά. ε 950 κέηξα ζην δίραιν πάηε δεμηά θαη ζε 190 
κέηξα ζηελ πιαηεία πάηε αξηζηεξά θαη ακέζωο δεμηά. ηα 140 κέηξα (όπνπ αξηζηεξά ζαο 
θαζξέθηεο) πάηε δεμηά θαη ακέζωο αξηζηεξά ζηελ νδό Λνπθά Ρήγα. ε 300 κέηξα ζην δίραιν 
όπνπ εηθνλνζηάζη πάηε αξηζηεξά θαη ζε 1000 κέηξα θηάλεηε ζε αιιαγή πνξείαο ζην 6,95 ρικ 
ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. 
 
Τερμαηιζμός : Επεηδή ν ηεξκαηηζκόο βξίζθεηαη ζε κηα κεγάιε επζεία ρωξίο θαλέλα 
ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζεαηέο, πξόηαζε καο είλαη λα ηνλ απνθύγεηε. 


