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Αγώνας Ταχύτητας Τρίπολης: Εντατικές προετοιμασίες 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα πλησιάζει και η Οργανωτική Επιτροπή εργάζεται πυρετωδώς, για 

την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της αγωνιστικής επανόδου των Αγώνων Ταχύτητας στον Ελληνικό 

Μηχανοκίνητο Αθλητισμό.  

 

Οι προετοιμασίες για την επιστροφή των Αγώνων Ταχύτητας στη χώρα μας, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς από 

τους ανθρώπους του Αθλητικού Σωματείου "Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής" (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), που  έχει 

αναλάβει τη διοργάνωση του αγώνα. Ο Αγώνας Ταχύτητας, που θα συνοδεύεται και από Αγώνα Ατομικής 

Χρονομέτρησης στο πλαίσιο του Hellenic Time Trial Challenge (HTTC), έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 

19-20 Νοεμβρίου σε έναν γνωστό και φιλόξενο, για τους Αγώνες Ταχύτητας χώρο, το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της 

Τρίπολης.  

 

Η επιστροφή των Αγώνων Ταχύτητας στην αγαπημένη Τρίπολη, το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της οποίας έχει 

συνδεθεί με τη σύγχρονη ιστορία τους, αποτέλεσε μια εύκολη επιλογή για την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα. Η 

πλούσια ιστορία και οι μεγάλες μάχες που έχουν παρακολουθήσει εκεί οι φίλοι του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, 

σε συνδυασμό με την εξαιρετική συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) και τους ιθύνοντες του 

Στρατιωτικού Αεροδρομίου Τρίπολης, που είναι αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, διευκολύνοντας με κάθε τρόπο το 

έργο της Οργάνωσης, προσέφεραν το ιδανικό πεδίο για τη διοργάνωση του διημέρου 19-20 Νοεμβρίου. 

 

Αγώνας Ταχύτητας 

Όσον αφορά στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Αγώνα Ταχύτητας, αυτό θα ξεκινήσει με τον Τεχνικό και Διοικητικό 

Έλεγχο στον χώρο της πίστας το πρωί του Σαββάτου 19 Νοεμβρίου, λίγο πριν τις Χρονομετρημένες Δοκιμές και θα 

κορυφωθεί με τους αγώνες, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Η χάραξη της πίστας είναι γνωστή, με το μήκος του κάθε 

γύρου για τους οδηγούς να είναι 2,2 χιλιόμετρα. Οι συμμετέχοντες, θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστούς αγώνες, 

ανάλογα με την Κατηγορία που θα ανήκει το αυτοκίνητό τους, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του. Τα 

αυτοκίνητα θα χωριστούν στις Κατηγορίες Sport, Τουρισμού (Touring), Μεγάλου Τουρισμού (GT), Formula Saloon 

(Turbo-Ατμοσφαιρικά), Cup, N2, Ιστορικών  και Μονοθέσιων, ενώ κάθε Κατηγορία θα περιλαμβάνει δύο αγώνες 12 

γύρων έκαστος, εκτός από τη Formula Saloon και τα Ιστορικά, που θα περιλαμβάνουν έναν αγώνα 15 γύρων.  

 

Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης 

Εκτός από τον Αγώνα Ταχύτητας, το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης θα φιλοξενήσει και Αγώνα Ατομικής 

Χρονομέτρησης, που θα είναι ο πρώτος γύρος του Επάθλου HTTC (Hellenic Time Trial Challenge) και θα διεξαχθεί εξ 

ολοκλήρου την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Τα  αυτοκίνητα θα είναι και σε αυτή την περίπτωση χωρισμένα σε 

Κατηγορίες και Κλάσεις, ανάλογα με τις τεχνικές τους προδιαγραφές, ενώ ο αγώνας τους θα περιλαμβάνει 2 σκέλη, 

με ξεχωριστή βαθμολογία το καθένα. Κάθε οδηγός, θα έχει το δικαίωμα για έναν ελεύθερο και 5 

Χρονομετρημένους γύρους, ενώ για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα λαμβάνεται υπ' όψιν ο συνολικός χρόνος 



των Χρονομετρημένων γύρων. Για την Τελική Κατάταξη της ημέρας θα προστίθενται οι χρόνοι των δύο σκελών, ενώ 

τα αυτοκίνητα θα είναι χωρισμένα στις Κατηγορίες Stock, Sport, Extreme και Saloon. Στην Κατηγορία Stock θα 

συμμετέχουν πολιτικά αυτοκίνητα με ελαστικά χρήσης δρόμου, ενώ στην Κατηγορία Sport θα λαμβάνουν μέρος 

πολιτικά αυτοκίνητα, αποκλειστικά με ελαστικά Toyo Proxes R888 ή R8R, τη στιγμή που σε αμφότερες τις 

Κατηγορίες θα υπάρχουν και επιμέρους κλάσεις, ανάλογα με τον κυβισμό των αυτοκινήτων. Από εκεί και έπειτα, 

στην Κατηγορία Extreme που περιλαμβάνει μόνο Γενική κατάταξη και όχι επιμέρους κλάσεις,  έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής όλα τα οχήματα, ακόμη και αν διαθέτουν κινητήρα μοτοσικλέτας ή είναι Open Wheelers. Όσο για τη 

Formula Saloon, εκεί θα συμμετάσχουν αυτοκίνητα που διαθέτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και θα 

χωρίζονται σε Ατμοσφαιρικά και Turbo, ακριβώς όπως στον Αγώνα Ταχύτητας.  

 

Σημειώνεται πως για τη μεταφορά των αγωνιστικών αυτοκινήτων που θα συμμετάσχουν στον Αγώνα Ταχύτητας, θα 

διατεθεί αυτοκινητάμαξα.  Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα θα προσφέρονται στους 

ενδιαφερόμενους από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα.  

 

Το αγωνιστικό ραντεβού της Τρίπολης θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Live Streaming από το Sportal TV, το οποίο για 

ακόμη μια φορά βοηθά τα μέγιστα αφού πέραν της ζωντανής μετάδοσης του αγώνα, έχει προσφέρει και το Teaser 

Video που ακολουθεί. 

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=OJLytSRNTJI 

 

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής του Αγώνα Ταχύτητας και του Αγώνα Ατομικής Χρονομέτρησης έχει ανοίξει και 

λήγει την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στις 21:00.   

 

 

Πληροφορίες: Γραφεία Σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., Κύπρου 76, Περιστέρι 

Τηλέφωνα: 210 5780157, 6944531231, 6973018485 

Website: www.ellada-racingclub.gr 

Facebook: Ελλάδα - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής 

 

 

Επικοινωνία με τον Τύπο για τον Αγώνα Ταχύτητας Τρίπολης, 

Νώντας Δουζίνας 

Τηλέφωνο: 6972 297443 

E-mail: nodasd@gmail.com 
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