Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019
Δελτίο Τύπου 3
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου ‖ 5ος γύρος ‖ 5-6 Οκτωβρίου 2019

Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019
Η Θήβα «αγκαλιάζει» το Ευβοιωτικό Ράλλυ
Από τον καιρό των πρώτων σχεδίων των στελεχών της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου
Δυτικής Αττικής να βασίσουν το Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019 στη Θήβα, η κοινωνία της
πόλης και ο Δήμος Θηβαίων «αγκάλιασαν» τον αγώνα με τέτοια θέρμη που το
προσεχές διήμερο 5-6 Οκτωβρίου η πόλη της Βοιωτίας θα μεταμορφωθεί, σε ένα
ολοζώντανο «κύτταρο» του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Η πανηγυρική εκκίνηση από την κεντρική πλατεία της πόλης και, αμέσως μετά, η
βραδινή Υπερειδική Διαδρομή στους δρόμους της Θήβας, με σημείο εκκίνησης στο
εντυπωσιακό Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, θα είναι οι πυρήνες μιας μεγάλης
γιορτής –εξίσου συναρπαστικής για τους κατοίκους της πόλης όσο και για το
Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.- για την οποία ο Δήμος της Θήβας, μεταξύ και των άλλων
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργάστηκε σκληρά.
Χαιρετίζοντας τον αγώνα, ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Γεώργιος Δ. Αναστασίου,
τόνισε: «Ο Δήμος Θηβαίων με μεγάλη χαρά υποδέχεται τον πρωταθληματικό αγώνα
που φέτος μετονομάστηκε σε “Ευβοιωτικό Rally” και που για πρώτη φορά
περιλαμβάνει τη βραδινή Υπερειδική Διαδρομή “Μουσείο Θήβας”, που θα διεξαχθεί
στους δρόμους της ιστορικής πόλης των Θηβών και η οποία ευελπιστούμε να προσφέρει
μία ξεχωριστή εμπειρία σε συμμετέχοντες και θεατές.
»Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δ. Αττικής και την Ομοσπονδία
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος για την επιλογή της διεξαγωγής του αγώνα στην
πόλη μας και για την αγαστή συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο της προετοιμασίας.
»Ευχαριστούμε, επίσης, για τη στήριξη την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας Στ.
Ελλάδας (παραχώρηση χώρου για service park), το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα
Ασφάλειας Θηβών, τον Δημοτικό Οργανισμό Δήμου Θηβαίων, την Κοινότητα Θήβας
και φυσικά την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας για την παραχώρηση του αύλειου
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χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης των
απονομών.
»Για εμάς στον Δήμο, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί και μία ειδική και
εναλλακτική μορφή τουρισμού, που επιδιώκουμε να αναπτυχθεί στην περιοχή μας, με
στόχο τη βελτιστοποίηση των ωφελειών που απορρέουν από αυτόν.
Καλωσορίζουμε, λοιπόν, στην πόλη μας όλους τους συμμετέχοντες αθλητές-οδηγούς και
τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αγώνα τους και καλό τερματισμό».
Η κοινωνία της Θήβας, λοιπόν, όσο και η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής
Αττικής, σας προσκαλούν σε μια γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού που
αναμένεται λαμπρή.
Θυμίζουμε ότι η πανηγυρική εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 το
απόγευμα του Σαββάτου 5/10, στην κεντρική πλατεία της Θήβας. Αμέσως μόλις
πάρουν εκκίνηση, τα πληρώματα θα κατευθύνονται προς το Αρχαιολογικό Μουσείο,
για να εκκινήσουν την Υπερειδική.
Η Κυριακή 6/10 περιλαμβάνει τον «βασικό κορμό» του αγώνα, τρεις επαναλήψεις
των Ειδικών Διαδρομών «Λουκίσσια» και «Πλατανάκι», καθώς και στο τέλος της
ημέρας τη δεύτερη διεξαγωγή της Υπερειδικής - πριν τον Τερματισμό στις 16:30, και
την Απονομή των επάθλων στις 18:00, στο υπέροχο προαύλιο του Μουσείου. Η πόλη
της Θήβας, και το Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., σας περιμένουμε!

