Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Δελτίο Τύπου
Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Ράλλσ Αζθάληοσ ‖ 5ος γύρος ‖ 5-6 Οκηωβρίοσ 2019

Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019
Με βραδινή Υπερειδική ζηοσς δρόμοσς ηης Θήβας!
Σην δεύηεξν ρξόλν ηνπ, ν πξωηαζιεκαηηθόο αγώλαο πνπ θαζηεξώλεηαη από ην
Σωκαηείν ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α. ζηηο παιηέο «αθξνπνιηθέο» Δηδηθέο ηνπ Δπβνϊθνύ Κόιπνπ θαη
ηεο Βνηωηίαο, θαη θέηνο κεηνλνκάδεηαη ζε Δπβνηωηηθό Ράιιπ, επηθπιάζζεη κηα
ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία: ηελ εθθίλεζε από ηελ πιαηεία ηεο Θήβαο θαη ηε δηεμαγωγή
βξαδηλήο Υπεξεηδηθήο Γηαδξνκήο ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο!
Μάιηζηα, ε Τπεξεηδηθή Γηαδξνκή ζα δηεμαρζεί δύν θνξέο. Σν βξάδπ ηνπ αββάηνπ
5/10, ακέζσο κεηά ηελ παλεγπξηθή ηειεηή ηεο εθθίλεζεο -ζηελ θεληξηθή πιαηεία-,
θαζώο θαη ην απόγεπκα ηεο Κπξηαθήο, έπεηηα από ηελ ηξηπιή επαλάιεςε ησλ
ηζηνξηθώλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ «Λνπθίζζηα» θαη «Πιαηαλάθη», νη νπνίεο ζπλζέηνπλ
ηνλ θνξκό ηνπ αγώλα.
Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηεο Τπεξεηδηθήο ζα βξίζθεηαη ζην πξναύιην ηνπ εληππσζηαθνύ
Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ηεο πόιεο. ηε ζπλέρεηα νη αγσληδόκελνη ζα θαιύπηνπλ
4,8 αγσληζηηθά ρηιηόκεηξα κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δνθηκαζίαο, ζην γεηηνληθό ρσξηό
Ακπεινρώξη, θαη από εθεί ζα επηζηξέθνπλ ζην Parc Ferme, ζηε Θήβα.
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Η Θήβα δηαζέηεη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα Αξραηνινγηθά Μνπζεία ηεο Διιάδαο, κε
ζπάληεο ζπιινγέο ζην είδνο ηνπο θαη πιήζνο επξεκάησλ από δηάθνξεο ηζηνξηθέο
πεξηόδνπο. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ γλώξηζκα απνηειεί ν κεζαησληθόο πύξγνο ηνπ Saint
Omer, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ (δείηε πεξηζζόηεξα ζην
link: https://www.mthv.gr/).
Η δηεμαγσγή ηξηώλ loops ησλ δύν Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ «Λνπθίζζηα» θαη
«Πιαηαλάθη» από ην πξσί κέρξη ην απόγεπκα ηεο Κπξηαθήο δίλεη ηελ πξόθιεζε 63
άθξσο ηερληθώλ ρηιηνκέηξσλ ζηνπο αγσληδόκελνπο - θαζώο ζε απηά ζα πξνζηεζνύλ
θαη ηα 9,6 ρηιηόκεηξα ησλ δύν επαλαιήςεσλ ηεο Τπεξεηδηθήο.
Σελ Τπεξεηδηθή ηεο Κπξηαθήο 6/10 ζα αθνινπζήζεη άκεζα ε ηειεηή ηνπ
ηεξκαηηζκνύ, ζηε ξάκπα πνπ ζα βξίζθεηαη επίζεο ζην πξναύιην ηνπ Μνπζείνπ, θαη ε
απνλνκή ησλ επάζισλ ζηνπο ληθεηέο, ζην ίδην ζεκείν. Η Θήβα ζα θηινμελήζεη όιεο
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηεο Διιεληθήο Λέζρεο Απηνθηλήηνπ
Γπηηθήο Αηηηθήο - πνπ ζεκαίλεη όηη εθεί ζα βξίζθεηαη ζην θέληξν θαη ε γξακκαηεία
ηνπ αγώλα, ην Service Park θαη ην Parc Ferme.
Μέγαο ρνξεγόο ηνπ Δπβνησηηθνύ Ράιιπ 2019 είλαη ε «Texaco Tsellos», ζηε Θήβα.
Σελ ππνζηήξημή ηνπ ζπκπιεξώλεη κε ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ ν Γήκνο Θεβαίσλ
θαη ε Κνηλόηεηα Θήβαο, ν Γήκνο Υαιθηδέσλ θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Βνησηίαο
θαη Δύβνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Δπηπιένλ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
ήηαλ ε αξσγή ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Θήβαο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ
Άζιεζεο, Πνιηηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο Υαιθίδαο, ελώ, ε Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε
ηεο Θήβαο θαη ηεο Υαιθίδαο δηεπθνιύλνπλ ζην κέγηζην ην έξγν ηεο νξγάλσζεο.
Η δηαδηθαζία δήισζεο ζπκκεηνρήο έρεη μεθηλήζεη, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο
Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγώλσλ ηεο ΟΜΑΔ (www.e-omae-epa.gr) θαη ζα
νινθιεξσζεί ηα κεζάλπρηα ηεο Παξαζθεπήο 30 επηεκβξίνπ.
εκεηώλεηαη, όζνλ αθνξά ζηα Ιζηνξηθά αγσληζηηθά απηνθίλεηα, όηη παξόηη ν αγώλαο
δελ πξνζκεηξά ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Ράιιπ Ιζηνξηθώλ, νη αγσληδόκελνη ησλ
Ιζηνξηθώλ πνπ ζα ζειήζνπλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην Δπβνησηηθό Ράιιπ 2019 ζα
έρνπλ δηθή ηνπο θαηάηαμε, θαη ζα απνδνζνύλ ηα αληίζηνηρα έπαζια - όπσο
πξνβιέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό.
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Με ηελ απιόρεξε θηινμελία ηεο Θήβαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ην σκαηείν
ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α. επειπηζηεί όηη ην Δπβνησηηθό Ράιιπ 2019 -πέξαλ ηνπ αγσληζηηθνύ
ζεάκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ ηα πιεξώκαηα- ζα απνηειέζεη θαη κηα
ζεκαληηθή γηνξηή πνπ ζα ζπκβάιιεη ηόζν ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ,
όζν θαη ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Ράιιπ.
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