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Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019 
Δελτίο Τύπου 

Κύπελλο Ράλλσ Χώματος ‖ 4
ος

 γύρος ‖ 1 Δεκεμβρίοσ 2019 

 

Ράλλυ Sprint Βοιωτίας 2019 
Στην αφετηρία 39 πληρώματα 

Με μια απκεηά αξιόλογη λίζηα 39 πληπωμάηων θα εκκινήζει ηο ππωί ηηρ  

Κςπιακήρ 1 Γεκεμβπίος από ηα Σκούπηα ο ηελεςηαίορ θεηινόρ αγώναρ ηος Κςπέλλος 

Ράλλς Χώμαηορ, ηο Rally Sprint Βοιωηίαρ, ο νέορ αγώναρ πος διοπγανώνει η Δλληνική 

Λέζση Αςηοκινήηος Γςηικήρ Αηηικήρ.  

 

ηνλ αγώλα πνπ ζα θξίλεη ηνπο θεηηλνύο Κππειινύρνπο ζηα ρσκάηηλα Ράιιπ ζα 

δώζεη κηα άθξσο ζεακαηηθή παξάζηαζε κηα «αξκάδα» από Mitsubishi Lancer Evo 

θαη Subaru Impreza, θαζώο ζπλνιηθά 13 νδεγνί θαη ζπλνδεγνί ζα κνλνκαρήζνπλ γηα 

ηηο δάθλεο ηεο θαηεγνξίαο C2! Φαβνξί γηα ηνλ ηίηιν εδώ, ζε επίπεδν Γεληθήο όζν θαη 

C2, είλαη νη Μπνδηνλέινο-Παλαξίηεο κε ην Lancer EvoV/VI, πνπ πξνεγνύληαη κε 19 

θαη 12 βαζκνύο αληίζηνηρα από ηνπο Νηάβαξε-Μαθξή (Lancer EvoIX), ηνπο κόλνπο 

από ηνπο ππόινηπνπο δηεθδηθεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Rally Sprint Βνησηίαο. 

 

Δμίζνπ ελδηαθέξνληα πεξάζκαηα αλακέλνληαη, εμάιινπ, θαη από ηα ηέζζεξα 

πιεξώκαηα ηεο θαηεγνξίαο C3, ηα πέληε πιεξώκαηα ηεο C4, ηα επηά ηεο C5, ηα 

ηέζζεξα ηεο C6 θαη ηα ηζάξηζκα ηεο θαηεγνξίαο ησλ Ιζηνξηθώλ απηνθηλήησλ, θαζώο 

θαη βέβαηα από ηα δύν πιεξώκαηα ησλ θαηεγνξηώλ C1 θαη 4x4/T1. 



 
 

 

Πληροφορίες: Γραφεία Σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., Κφπρου 76, Περιςτζρι | Τηλέφωνα: 

210.5780157, 6944.531231, 6973.018485 | Website: www.ellada-racingclub.gr | 

Facebook: Ελλάδα - Ελληνική Λζςχη Αυτοκινήτου Δυτικήσ Αττικήσ | E-mail: 

ellada.racingclub@gmail.com 

 

 

 

Βαζκνινγηθά, ζηελ θαηεγνξία F2 πξνεγνύληαη νη Χαηδόπνπινο-Χαηδνπνύινπ, αιιά 

ζε απηόλ ηνλ αγώλα νη δεύηεξνη ηεο βαζκνινγίαο «Backo»-Ιαβέξεο Άξεο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ απνπζία ησλ πξώησλ, λα θαιύςνπλ ηε δηαθνξά 

ησλ 15 βαζκώλ θαη λα θαηαθηήζνπλ ην Κύπειιν. Διπίδεο, επίζεο, ηξέθνπλ γηα ηελ 

F2 θαη νη Παπαδόπνπινο-Βαζηιόπνπινο κε Toyota Starlet ηεο θαηεγνξίαο C6. 

 

ηε C3 νη Θεόδσξνο θαη Θαλάζεο Μνύγηνο (BMW 3 E30 Drift) ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

ππεξθαιύςνπλ ηε κηθξή δηαθνξά πνπ ηνπο ρσξίδεη από ηνπο πξσηνπόξνπο ηακίξε-

Παξάζρε (πνπ δελ ζα αγσληζηνύλ εδώ), ελώ ζηε C5 νη «Backo»-Ιαβέξεο Άξεο είλαη 

ηα αδηαθηινλίθεηα θαβνξί, θαζώο ρξεηάδνληαη ειάρηζηνπο βαζκνύο γηα λα ζηεθζνύλ 

Κππειινύρνη. Έρνπλ 23 βαζκνύο πξνβάδηζκα από ηνπο Γεκόπνπιν-Αλαζηαζόπνπιν, 

πνπ ζα δώζνπλ ην παξόλ ζηα θνύξηα κε ηελ Toyota Corolla AE92 GT.  

 

Σέινο, ζηε C6 νη κόλνη -ηεο ηεηξάδαο πνπ δηεθδηθεί ηνλ ηίηιν- πνπ ζα αγσληζηνύλ 

είλαη νη Παπαδόπνπινο-Βαζηιόπνπινο (Toyota Starlet), ζπλεπώο έρνπλ ηελ ηύρε ζηα 

ρέξηα ηνπο. 

 

Η πξώηε «πξάμε» ηνπ Rally Sprint Βνησηίαο 2019 ζα γίλεη ηελ πξνζερή Παξαζθεπή 

(29/11) κε ηνλ Σερληθό θαη Γηνηθεηηθό Έιεγρν, ηνλ νπνίν ζα θηινμελήζεη ην Γεκόζην 

ΚΣΔΟ Χνιαξγνύ, ράξε ζηελ απιόρεξε -όπσο πάληα- αξσγή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο. Σν επόκελν δηήκεξν ν αγώλαο ζα κεηαθεξζεί ζηα θνύξηα, πνπ ζα 

θηινμελήζνπλ ην θέληξν ηνπ αγώλα ράξε ζην ζεξκό ελδηαθέξνλ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο θνύξησλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γεξβελνρσξίσλ, όπσο θαη ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

Μεηά ηελ εθθίλεζε ηηο 10:00 ην πξσί ηεο Κπξηαθήο, ε πξώηε από ηηο ηξεηο 

επαλαιήςεηο ηεο Δηδηθήο Γηαδξνκήο «θνύξηα», κήθνπο 13,84 ρηιηνκέηξσλ, ζα 

μεθηλήζεη γηα ην πξώην απηνθίλεην ζηηο 10:13 π.κ. Μεηά ηηο ηξεηο Δηδηθέο, ν 

ηεξκαηηζκόο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο γηα ηηο 13:54 ην κεζεκέξη ζηελ πιαηεία ησλ 

θνύξησλ. 


