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                                                                                     _             Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2019 
Δελτίο Τύπου - 02 
 
 

4ος Αγώνας Πρωταθλήματος Ταχύτητας 2019 
Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων | 7-8 Δεκεμβρίου 

 
 

Στην πίστα 102 οδηγοί! 
 
Τριψήφιος αριθμός οδηγών θα δώσει το «παρών» στο φινάλε του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Ταχύτητας και του επάθλου ατομικής χρονομέτρησης Hellenic 
Time Trial Challenge , το Σαββατοκύριακο 7-8 Δεκεμβρίου. 
 
Στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων θα βρεθούν ξανά όλα τα αγωνιστικά supercars της 
Formula Saloon, για πρώτη φορά μετά από τον 1ο αγώνα του Πρωταθλήματος, τον 
περασμένο Μάρτιο. Δίπλα στον «Samino», που πρωταγωνιστεί με μια Lamborghini 
Huracan Super Trofeo σε κάθε αγώνα του θεσμού, θα βρεθεί και πάλι ο Π. Σολδάτος 
με τη δική του, πρόσφατα αναβαθμισμένη Huracan. Μαζί τους και ο Π. Ηλιόπουλος, 
με την Ferrari 458 Challenge που κοσμεί τις ελληνικές Αναβάσεις, αλλά και ο 
«Korny» με μια Porsche 911 GT3 Cup, θα φέρουν την ατμόσφαιρα ενός αγώνα GT 
στα Μέγαρα. 
 
Η πολυπληθέστερη κατηγορία αυτού του Σαββατοκύριακου πάντως θα είναι η 
Ομάδα Ν, με 19 συμμετοχές. Ο έντονος και υγιής συναγωνισμός των προηγούμενων 
αγώνων στην κλάση Ν2 προσέλκυσε κι άλλους οδηγούς τέτοιων Peugeot 106 και 
Citroen Saxo, από Ράλλυ και Αναβάσεις. Έτσι, η Ν2 συγκεντρώνει αυτή τη φορά 16 
συμμετοχές (!), παρότι ο Ε. Καίσαρ που έχει κατακτήσει ήδη το αντίστοιχο Κύπελλο, 
δεν συμμετέχει. Σε αυτό τον αγώνα θα κριθεί όμως το Πρωτάθλημα της Ομάδας Ν, 
μεταξύ των Κ. Κάκου και Β. Κοκλάνη, με Mitsubishi Lancer Evo IX, οι οποίοι 
ισοβαθμούν. 
 
Τα 11 αυτοκίνητα που απαρτίζουν την Ομάδα Α χωρίζονται σε τρία γκρουπ με 
ξεχωριστό ενδιαφέρον, πέρα από τις μάχες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ όλων 
εντός πίστας. Στην κλάση Α6, δίπλα στους Χ. Μπουροθανασόπουλο (Honda Civic SiR) 
και Γ. Παπαδόπουλο (Peugeot 206 XS) θα βρεθούν άλλοι 3 οδηγοί με Peugeot 106. 
Αντίστοιχα, στην Α7 ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Λ. Λεοντόπουλος (Honda Civic 
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Type R) θα έχει να αντιμετωπίσει τον Β. Σταγιά (Citroen Saxo VTS), αλλά και τους Μ. 
Φωτεινό (Peugeot 106 S16) και Ε. Αλεξανδρή (Peugeot 206 RC). Σε αυτό τον αγώνα, 
αντίπαλος του Π. Ευθυμίου με το Ford Escort RS Cosworth της κλάσης Α8 θα είναι ο 
Γ. Κωνσταντακόπουλος με Mitsubishi Lancer Evo VIII. 
 
Ακόμη 11 αγωνιστικά αποτελούν την Ομάδα Ε. Ο Ι. Λούκος (Citroen Saxo VTS E11) 
προηγείται στη βαθμολογία, όμως με πολύ μικρή διαφορά πίσω του και με ελπίδες 
για τον τίτλο ακολουθούν οι Χ. Κύρτσιος (Citroen AX Sport E10), Γ. Μαραβέλιας 
(BMW 318iS E11), Η. Τσαγγαράς (Opel Astra F GSi E11) και Δ. Ρηγόπουλος (Opel City 
2.0 E11). Στον αγώνα θα βρίσκονται κι άλλοι απειλητικοί συνδυασμοί, όπως ο Ε. 
Καλκούνος με BMW M3 2.3 E30 E12 και ο Ν. Καραθανάσης με Opel Astra F GSI E11. 
Στα Ιστορικά , ο Μ. Σταφυλοπάτης (Ford Sierra Cosworth 4x4) χρειάζεται μόνο να 
τερματίσει μέσα στους βαθμούς για να κατακτήσει τον τίτλο. Τη δική τους μάχη θα 
έχουν οι Δ. Σκεπασιανός (Ford Escort RS2000) και Β. Παπαφιλίππου (Opel Kadett C 
1.9 GTE), για τη 2η θέση του Πρωταθλήματος αλλά και για την 1η για την Κατηγορία 
3. Συνολικά, στην πίστα θα βρεθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 όμορφα Ιστορικά. 
 
Στον πολύ ανταγωνιστικό θεσμό του ΣΟΑΑ Ενιαίου Skoda, μπορεί ο φετινός τίτλος 
να ανήκει ήδη στον Ι. Χαραλαμπόπουλο, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί στην κατηγορία 
των Νέων (για οδηγούς κάτω των 30 ετών), την οποία διεκδικεί και ο Σ. Γαλεράκης. 
Ούτε σε εκείνη των οδηγών άνω των 30, όπου ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Σ. 
Κουκέας νιώθει καυτή την ανάσα του «Le Man». Τα συνολικά 11 Skoda Fabia που θα 
βρεθούν στα Μέγαρα υπόσχονται γενναίες μάχες, όπως μας έχουν συνηθίσει. 
 
Στο έπαθλο ατομικής χρονομέτρησης Hellenic Time Trial Challenge θα αγωνιστούν 
31 οδηγοί. Στη νορμάλ κατηγορία Stock , ο Δ. Δημολάς (Audi TTS), έχοντας χτίσει μια 
διαφορά 18 πόντων από τον βασικό του αντίπαλο «0+» (Lotus Elise 111S), είναι 
έτοιμος να πανηγυρίσει την κατάκτηση της 1ης θέσης.  Με αγωνία περιμένουμε 
όμως και την εξέλιξη των αγώνων της Sport, εκεί όπου αντίστοιχα θα κριθεί η 
πρωτιά μεταξύ των Σ. Σταύρου (Peugeot 106) και Ε. Ντελμπεντέρη (Mazda MX-5), με 
τη διαφορά τους σήμερα να βρίσκεται στους 16 πόντους. 
 
Τις περισσότερες συμμετοχές του HTTC, και συγκεκριμένα 17, συγκεντρώνει η 
κατηγορία Extreme, με πολλές καινούργιες παρουσίες και σε αυτό τον αγώνα. Για το 
καλύτερο θα προσπαθήσουν 4 οδηγοί με μονοθέσια U.S. Legend Cars από την 
ομάδα Fanny Flutters, αλλά και 4 πρωταγωνιστές των αγώνων Dirt Games: Οι Π. 
Αποστόλου, Ε. Καρανικόλας, Ε. Σωτήρχος και Ι. Χεκιμιάν, που θα φορέσουν σλικ 
λάστιχα στα φορμουλάκια τους για την περίσταση. Σε αυτό τον αγώνα θα κριθεί και 
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ο τίτλος μεταξύ των γνώριμων πρωταγωνιστών της κατηγορίας, Μ. Γεωργιάδη 
(Toyota MR2) και Δ. Γαζέτα (Subaru Impreza WRX STi), ενώ το αποτέλεσμα μπορεί να 
επηρεάσει η επίδοση δύο συνδυασμών γνωστών από το χώρο των Αναβάσεων, του 
Π. Παρθένη (Mitsubishi Lancer Evo IX GPX) και του Ν. Κατράνη (Custom Mini 1.000). 
 
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου θα διοργανωθεί από το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων 
το καθιερωμένο pre-race trackday, ενώ την ίδια μέρα στο χώρο των pits θα 
πραγματοποιηθεί ο υποχρεωτικός για όλους Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος. Οι 
ομάδες θα μπορούν να διαμορφώσουν το χώρο τους στα pits και να αφήσουν τα 
αυτοκίνητά τους να διανυκτερεύσουν στην πίστα. 
 
Ο αγώνας αυτού του Σαββατοκύριακου αποτελεί τον τελευταίο γύρο της Super 
Season 2018-2019, του θεσμού που θα αναδείξει τον Υπερπρωταθλητή κάθε 
κατηγορίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, αλλά και του HTTC. Οι νικητές θα 
κερδίσουν τη δωρεάν συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα του 2020. 
 
Ο αγώνας διοργανώνεται από την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής, με 
την έγκριση της Επιτροπής Αγώνων της ΟΜΑΕ και πραγματοποιείται χάρη στην 
υποστήριξη των εταιριών Skag, Puma, Under Armour, Λουξ, Axotechniki, A. Makris 
A.E., Ρεκτιφιέ Original και Linea Sport. Το ξενοδοχείο IL DESTO STUDIOS – Ευθυμίου 
στο Αλεποχώρι προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα διαμονής σε 
απόσταση 20 km από την πίστα, στην προνομιακή τιμή των €30/δωμάτιο για το 
Σάββατο, ενώ με κάθε κράτηση προσφέρει και μία επιπλέον δωρεάν διανυκτέρευση 
για την Παρασκευή. (Για κρατήσεις: 6932428989, 2105770879. 
 
Το εισιτήριο για τους θεατές είναι €5 και ισχύει για όλο το διήμερο. Όσοι βρεθούν 
στην πίστα για τις δοκιμές του Σαββάτου θα πρέπει να κρατήσουν το εισιτήριό τους 
για να μπουν με το ίδιο και την Κυριακή. Σας περιμένουμε στην πίστα! 
 
Λέσχη ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 
Κύπρου 76, Περιστέρι 
6944531231 / 6973018485 
www.ellada-racingclub.com 
www.facebook.com/ellada.racingclub 
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