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Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019 
Δελτίο Τύπου 

Κύπελλο Ράλλσ Χώματος ‖ 4
ος

 γύρος ‖ 1 Δεκεμβρίοσ 2019 

 

Ράλλυ Sprint Βοιωτίας 2019 
Ο τετνικός έλεγτος πριν τα Σκούρτα 

Σν ηξηήκεξν ηνπ κεγάινπ θεηηλνύ θηλάιε ηνπ Κππέιινπ Ράιιπ Χώκαηνο μεθίλεζε κε ηνλ 

Σερληθό θαη Γηνηθεηηθό Έιεγρν ηνπ Rally Sprint Βνησηίαο, ηνπ λένπ ρσκάηηλνπ αγώλα 

ηνπ σκαηείνπ ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α., ζηνλ εμαηξεηηθό ρώξν ηνπ Γεκόζηνπ ΚΣΔΟ Χνιαξγνύ θαη 

κε ηε θηινμελία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 

Η πξώηε «πξάμε» ηνπ αγώλα μεθίλεζε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν θαη ζε εμαηξεηηθό 

θιίκα ζην ρώξν ηνπ πξώηνπ ΚΤΔΟ ηεο Διιάδαο. Θα αθνινπζήζεη ε δεύηεξε 

«πξάμε», ζηα Σθνύξηα, θέληξν ηνπ αγώλα - κε ηελ αξωγή εθεί ηεο Τνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Σθνύξηωλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γεξβελνρωξίωλ, όπωο θαη ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο. 

 

Τνλ Τερληθό Έιεγρν ηνπ Rally Sprint Βνηωηίαο ηίκεζε θαη ν Γηώξγνο Γεκόπνπινο, 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, ν νπνίνο ηνληζε: «Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ν 

Πεξηθεξεηάξρεο Γηώξγνο Παηνύιεο είλαη ππέξ ηεο δηνξγάλσζεο αγώλσλ όπσο ηα 

Ράιιπ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό όηη θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην 

κεραλνθίλεην αζιεηηζκό θαη γη’ απηό αθξηβώο ε Πεξηθέξεηα έρεη δηηηό ξόιν. 
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»Ο πξώηνο είλαη κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΚΣΔΟ Χνιαξγνύ, ηνπ πξώηνπ ΚΣΔΟ ηεο 

Διιάδαο πνπ δηαηεξεί πνιύ πςειέο πξνδηαγξαθέο, λα δηαζθαιίζνπκε ην επ 

αγσλίδεζζαη. Ο δεύηεξνο είλαη όηη, εθ’ όζνλ νη νδεγνί ησλ Ράιιπ είλαη ηα πξόηππα ησλ 

λέσλ νδεγώλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Σερληθό Έιεγρν, πξέπεη λα πεξάζεη ην κήλπκα όηη 

πξώηε από όια έξρεηαη ε νδηθή αζθάιεηα, θαη απηό είλαη ην βαζηθό δεηνύκελν». 

 

Ο θ. Γεκόπνπινο θαηέιεμε: «Η Πεξηθέξεηα είλαη πξόζπκε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηνξγαλσηέο, κέζα ζηα γεσγξαθηθά όξηά ηεο, λα απμήζεη θαη λα δηαθεκίζεη θνηλσληθέο  

δξάζεηο θαη λα θάλεη ην κεραλνθίλεην αζιεηηζκό κία από ηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηέο 

ηεο». 

 

Μεηά από ηνλ ζεκεξηλό Τερληθό Έιεγρν, ηώξα ην Rally Sprint Βνηωηίαο κεηαθέξεηαη 

ζηα Σθνύξηα, όπνπ ηελ Κπξηαθή 1/12 νη αγωληδόκελνη ζα θάλνπλ ηξία πεξάζκαηα 

από ηελ νκώλπκε Δηδηθή Γηαδξνκή (κήθνπο 13,84 ρηιηνκέηξωλ) πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκό 

ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο, ζηηο 13:54 ην κεζεκέξη. 


