Θήβα, 5 Οκτωβρίου 2019
Δελτίο Τύπου
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλσ Ασυάλτοσ ‖ 5ος γύρος ‖ 5-6 Οκτωβρίοσ 2019

Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019
Όλα έτοιμα για μια γιορτή των Ράλλσ!
Λίγερ ζηιγμέρ ππιν ηην πανηγςπική ηελεηή εκκίνηζηρ ζηο κένηπο ηηρ Θήβαρ και ηη
θανηαζμαγοπική Υπεπειδική Διαδπομή ζηοςρ δπόμοςρ ηηρ πόληρ, ηα 30 πληπώμαηα
πέπαζαν -μηδενόρ εξαιποςμένος- από ηον Διοικηηικό και απσικό Τεσνικό Έλεγσο ηος
5ος θεηινού γύπος ηος Πανελλήνιος Ππωηαθλήμαηορ Ράλλς Αζθάληος.
Ο Σερληθόο Έιεγρνο νινθιεξώζεθε ζην ρώξν ηνπ Service Park, πνπ ζηεγάδεηαη ζην
θηήξην ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ πόιε ηεο Βνησηίαο. Σα 30 πιεξώκαηα ηνπ αγώλα
εηνηκάδνληαη ηώξα λα θαηεπζπλζνύλ πξνο ην θέληξν ηεο Θήβαο, όπνπ ζα πάξνπλ
εθθίλεζε - πξηλ κπνπλ, θαηεπζείαλ, ζηελ Τπεξεηδηθή Γηαδξνκή πνπ ζα εθθηλήζεη από
ηνλ ππέξνρν ρώξν ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θήβαο.
Σν πξώην απηνθίλεην ζα πεξάζεη ηε ξάκπα ηεο αθεηεξίαο ηνπ αγώλα ζηηο 20:00 θαη
ζα εθθηλήζεη ηελ Τπεξεηδηθή ζηηο 20:13. Αθνύ θαιύςεη ηα 4,70 αγσληζηηθά
ρηιηόκεηξα ηεο Τπεξεηδηθήο, ε είζνδόο ηνπ ζην Service Park ζα γίλεη ζηηο 20:38.
Η Κπξηαθή 6/10 πεξηιακβάλεη ην βαζηθό θνξκό ηνπ αγώλα, κε ηξεηο επαλαιήςεηο ησλ
Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ «Πιαηαλάθη» (11,21 ρικ.) θαη «Λνπθίζηα» (9,14 ρικ.). ην
πξσηλό loop ην πξώην απηνθίλεην ζα εθθηλήζεη ηηο Δηδηθέο ζηηο 10:33 θαη 11:01
αληίζηνηρα, ζην κεζεκεξηαλό loop ζηηο 12:49 θαη 13:17 θαη ζην απνγεπκαηηλό loop
ζηηο 15:05 θαη 15:33.
Ο αγώλαο ζα θιείζεη κε ηε δεύηεξε δηεμαγσγή ηεο Τπεξεηδηθήο ηεο Θήβαο, ζηηο
16:11 ην απόγεπκα, θαη κε ηνλ ηεξκαηηζκό ζηηο 16:36, ζην πξναύιην ηνπ
Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ - όπνπ ζα γίλεη θαη ε Απνλνκή ησλ επάζισλ.
Θπκίδνπκε όηη ην Δπβνησηηθό Ράιιπ 2019 δηεμάγεηαη κε ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ
θεληξηθνύ ρνξεγνύ «Texaco Tsellos» ζηε Θήβα, θαζώο θαη ηεο εηαηξείαο
αληαιιαθηηθώλ, ιηπαληηθώλ, αμεζνπάξ, εηδώλ θαλνπνηίαο θαη εξγαιείσλ
«AUTOPAP» θαη ηνπ Ξελνδνρείνπ «Γηνλύζεην».
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Η Διιεληθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Γπηηθήο Αηηηθήο επραξηζηεί, επίζεο, ζεξκά ην Γήκν
Θεβαίσλ θαη ηελ Κνηλόηεηα Θήβαο, ην Γήκν Υαιθηδέσλ θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλόηεηα Βνησηίαο θαη Δύβνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ην
Δκπνξνβηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Βνησηίαο θαη ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θήβαο,
ην Γεκνηηθό Οξγαληζκό Θήβαο θαη ην Γεκνηηθό Οξγαληζκό Άζιεζεο, Πνιηηηζκνύ &
Πεξηβάιινληνο Υαιθίδαο, θαη βεβαίσο ηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε ηεο Θήβαο θαη
ηεο Υαιθίδαο.
Σν σκαηείν ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. εύρεηαη ζε όινπο ηνπο αγσληδόκελνπο θαιό δξόκν, θαη
ζηνπο ζεαηέο θαιή δηαζθέδαζε. αο πεξηκέλνπκε γηα κηα γηνξηή ηνπ κεραλνθίλεηνπ
αζιεηηζκνύ!

