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                                                                                     _                       Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019 
Δελτίο Τύπου - 04 
 
 

1ος Αγώνας Πρωταθλήματος Ταχύτητας 2019 
Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων | 2-3 Μαρτίου 

 
 

Η δράση άρχισε 
 
Η 1η φετινή αγωνιστική συνάντηση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας και 
το Hellenic Time Trial Challenge θα πραγματοποιηθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο 
Μεγάρων αυτό το Σαββατοκύριακο, η δράση όμως ξεκίνησε ήδη από την 
Παρασκευή. 
 
Πολλοί οδηγοί βρέθηκαν στην πίστα για να δοκιμάσουν τα αυτοκίνητά τους και να 
πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αλλαγές και ρυθμίσεις, ενόψει των 
χρονομετρημένων δοκιμών του Σαββάτου. Και αρκετοί ήταν αυτοί που βελτίωσαν 
σημαντικά τους χρόνους τους σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα του 2018… 
Παράλληλα, στο χώρο των pits πραγματοποιήθηκε ο Διοικητικός και Τεχνικός 
Έλεγχος του αγώνα για τους συμμετέχοντες από Αττική, κι όλα είναι πλέον έτοιμα 
για το αυριανό πρόγραμμα. 
 
Ο καιρός θα είναι σύμμαχος αγωνιζομένων και θεατών, με προβλέψεις για λιακάδα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έτσι, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε 
το συναγωνισμό μεταξύ 42 αγωνιζόμενων στη Formula Saloon, στις Ομάδες Ν, Α, Ε 
και στα Ιστορικά, αλλά και τις προσπάθειες των 25 οδηγών της ατομικής 
χρονομέτρησης HTTC, στις κατηγορίες Stock, Sport και Extreme. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι αυτός είναι ο 3ος αγώνας για τη Super Season 2018-2019, έναν 
θεσμό που δημιουργήθηκε από την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής 
και θα αναδείξει τον Υπερπρωταθλητή κάθε κατηγορίας, με τους νικητές να 
κερδίζουν τη δωρεάν συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα του 2020. Αυτό ισχύει τόσο 
για τους συμμετέχοντες στον αγώνα ταχύτητας, όσο και για τους αγωνιζόμενους του 
Hellenic Time Trial Challenge. 
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Ο αγώνας διοργανώνεται από την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής, με 
την έγκριση της Επιτροπής Αγώνων της ΟΜΑΕ και την υποστήριξη των εταιριών: 
Λουξ 
Linea Sport 
SKAG 
Puma 
Αγγλόπουλος Racing 
Μ.Φ.Η. ΑΤΤΙΚH 
 
Το εισιτήριο για τους θεατές θα είναι €5. Σας περιμένουμε όλους στο 
Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, για να απολαύσουμε μαζί το θέαμα των 
αναγεννημένων αγώνων ταχύτητας! 
 
Λέσχη ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 
Κύπρου 76, Περιστέρι 
6944531231 / 6973018485 
www.ellada-racingclub.com 
www.facebook.com/ellada.racingclub 
 

 


