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Αγώνας Ταχύτητας Τρίπολης 

Μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές αγώνων επιστρέφει στο προσκήνιο με το σιρκουί που 

διοργανώνεται στην Τρίπολη το διήμερο 19-20 Νοεμβρίου. 

 

Οι Αγώνες Ταχύτητας αποτελούσαν ανέκαθεν μια από τις αγαπημένες μορφές αγώνων του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού, καθώς ο άμεσος συναγωνισμός προσφέρει μεγάλες δόσεις αδρεναλίνης στους συμμετέχοντες και 

πολύ θέαμα για τους θεατές. Παρά τα προβλήματα των τελευταίων ετών, η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής 

Αττικής ανέλαβε την πρωτοβουλία, ώστε να κάνει το πρώτο βήμα για την αναβίωση του πολύ σημαντικού θεσμού 

και σε αυτό το πλαίσιο, θα διοργανώσει ένα αγωνιστικό διήμερο στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Τρίπολης, στις 19-20 

Νοεμβρίου. Εκτός από τον Αγώνα Ταχύτητας, το διήμερο θα περιλαμβάνει ακόμη Αγώνα Ατομικής Χρονομέτρησης 

στο πλαίσιο του Hellenic Time Trial Challenge (HTTC).  

 

Νιώθοντας την ανάγκη επανεκκίνησης ενός πολύ σημαντικού θεσμού όπως οι Αγώνες Ταχύτητας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου "Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής" (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) αποφάσισε, 

έπειτα από σειρά συζητήσεων με μεγάλο αριθμό αθλητών, να αιτηθεί από την Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της 

Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), την έγκριση διεξαγωγής Αγώνα Ταχύτητας και 

Ατομικής Χρονομέτρησης, στο πάντοτε φιλόξενο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης. Η αίτηση έγινε δεκτή οπότε 

η Οργάνωση του συγκεκριμένου αγώνα, που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επαναφορά του τραίνου των αγώνων 

ταχύτητας στις ράγες, έχει ξεκινήσει και προχωράει με γοργούς ρυθμούς.  

 

Αφού εξεταστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν από τον αγώνα του διημέρου 19-20 Νοεμβρίου, η Ελληνική 

Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής δεσμεύτηκε, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη δυναμική, για τη διοργάνωση 

ενός ακόμη, διπλού αυτή τη φορά, αγώνα στις 10-11 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, η Επιτροπή 

Αγώνων έχει δεσμευθεί για την τροποποίηση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ταχύτητας και για την 

μετατροπή του σε Κύπελλο, το οποίο θα αποτελείται από 3 αγώνες που, μετά από πολλά χρόνια, θα συνθέσουν 

έναν πλήρη και ολοκληρωμένο θεσμό Αγώνων Ταχύτητας στη χώρα μας. 

 

Οι Αγώνες Ταχύτητας αποτελούν ζωτικό κομμάτι της αγωνιστικής δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και 

διεθνώς, οπότε η επιτυχία του εγχειρήματος για το οποίο η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα εργάζεται εντατικά, 

μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τον Ελληνικό Μηχανοκίνητο Αθλητισμό συνολικά, αφού άλλωστε τα 

σιρκουί αποτελούν και τη λογική συνέχεια των αγώνων karting, στη διοργάνωση των οποίων έχει εμπλακεί ενεργά 

το Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αγώνα Ταχύτητας και Ατομικής Χρονομέτρησης στην Τρίπολη, θα 

ανακοινωθούν προσεχώς με νεότερα Δελτία Τύπου. 

 



 

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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