
        
 

 

 

Πληροφορίες: Γραφεία Σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., Κφπρου 76, Περιςτζρι | Τηλέφωνα: 

210.5780157, 6944.531231, 6973.018485 | Website: www.ellada-racingclub.gr | 

Facebook: Ελλάδα - Ελληνική Λζςχη Αυτοκινήτου Δυτικήσ Αττικήσ | E-mail: 

ellada.racingclub@gmail.com 

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2019 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (#4) 

Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων & Ιστορικών ‖ 1
ος

 γύρος 

Ανάβαση Διονύσοσ ‖ 30-31 Μαρτίοσ 2019 

 

Χρονομετρημένες Δοκιμές 

 

Η πξώηε αγωληζηηθή εκέξα ηεο Αλάβαζεο Δηνλύζνπ, θαη ηνπ Valvoline Παλειιήληνπ 

Πξωηαζιήκαηνο Αλαβάζεωλ 2019, ππνδέρζεθε ηνπο εθαηνληάδεο ζεαηέο πνπ έδωζαλ 

από ζήκεξα ην παξόλ ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηεο Πεληέιεο κε ιακπξή ιηαθάδα θαη, 

παξά ηνλ ηζρπξό αέξα, κε εμαηξεηηθό ζέακα από όινπο ηνπο αγωληδόκελνπο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηηο Χξνλνκεηξεκέλεο Δνθηκέο. 

 

Οη αγσληδόκελνη ηνπ Δληαίνπ, ησλ θαηεγνξηώλ Α, Ν, Δ, ηεο Formula Saloon θαη ησλ 

Ηζηνξηθώλ απηνθηλήησλ έθαλαλ ηελ «πξόβα ηδελεξάιε» γηα ηνλ απξηαλό πξώην 

θεηηλό αγώλα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Αλαβάζεσλ θαη Ηζηνξηθώλ, θαζώο θαη γηα ηνπο 

δύν πξώηνπο θεηηλνύο γύξνπο ηνπ ΟΑΑ Δληαίνπ Skoda. Από ηνπο 94 αγσληδόκελνπο 

ηεο ιίζηαο ζπκκεηνρώλ, ζηνλ απξηαλό αγώλα ζα δώζνπλ ην παξόλ νη 86 πνπ πέξαζαλ 

ην Γηνηθεηηθό θαη Σερληθό Έιεγρν, θαη ζπκκεηείραλ ζηηο ζεκεξηλέο δνθηκέο. 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ηεξήζεθε ην πξόγξακκα, έλαο αμηνζεκείσηνο αξηζκόο 

κεραληθώλ πξνβιεκάησλ ζηε δηαδξνκή επέθεξε πνιιέο δηαθνπέο θη έηζη δελ 

επέηξεςε ην σκαηείν «Διιεληθή Λέζρεο Απηνθηλήηνπ Γπηηθήο Αηηηθήο», πνπ 

δηνξγαλώλεη ηνλ αγώλα, λα θάλεη θαη ηξίην ζθέινο ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκώλ. Ο 

ρξόλνο κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ δξόκνπ ζηελ θπθινθνξία, αιιά θαη 

κέρξη ηε δύζε ηνπ ειίνπ, δελ ήηαλ αξθεηόο γηα θάηη ηέηνην. 

 

Σε δξάζε μεθίλεζε κε ην Ενιαίο κε ηα Skoda Fabia 1.2 TSI, ζην νπνίν θαη ηηο δύν 

θνξέο ηνλ πξώην ρξόλν πέηπρε ν ηάζεο Κνπθέαο - θαηαθέξλνληαο, κάιηζηα, ζην 

δεύηεξν πέξαζκα λα πέζεη θάησ από ην 2:53, ζην 2:52.95. Ο Γηάλλεο 

Χαξαιακπόπνπινο θαη ν Κώζηαο Γηαλλίθνο πέηπραλ ην δεύηεξν θαη ηξίην ρξόλν ηνπ 

β’ ζθέινπο θαη ηεο εκέξαο, θάησ από δύν δεπηεξόιεπηα καθξηά από ηνλ πξσηνπόξν. 
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ηελ κατηγορία Ν, ηνλ πξώην ρξόλν θαη ζηα δύν ζθέιε (θαηά 5 δεπηεξόιεπηα 

ηαρύηεξν ζην δεύηεξν, ζην 2:32.87) πέηπρε ν Πάλνο Κύξθνο κε ην Mitsubishi Lancer 

EvoIX ηεο N4, ελώ ηνλ αθνινύζεζε ν «Ακεξηθάλνο» κε ίδην απηνθίλεην. Δμαηξεηηθά 

ηαρείο, ζην κεηαμύ, ήηαλ θαη νη Γηνλύζεο Γηαλλνύιεο (Honda Civic Type R) θαη 

Κίκσλαο Θένο (Peugeot 106 S16), πνπ πέηπραλ ηα ηαρύηεξα αλεβάζκαηα ηεο Ν3 θαη 

ηεο Ν2 αληίζηνηρα. 

 

ηα απηνθίλεηα ηεο κατηγορίας Α, ν Μηράιεο Δπζπκίνπ (Ford Escort RS Cosworth / 

A8) απάληεζε κε 2:28.88 ζην δεύηεξν ζθέινο ζηνλ πξώην ρξόλν πνπ είρε ζεκεηώζεη 

ζην α’ ζθέινο ν Αλδξέαο Νηόθεο (Mitsubishi Lancer EvoVI), κε 2:30.4. Σνλ πξώην 

ρξόλν ηεο Α7 πέηπρε ζην πξώην ζθέινο ν ηαύξνο Χαηνύπεο (Opel Corsa B 1.6i), 

ηεο Α6 ν Γεκήηξεο Εάγαξεο (Citroen Saxo VTS) θαη ηεο Α5 ν Χξήζηνο Αηδέκεο 

(Peugeot 106 Rallye). 

 

Με 2:32.5 ν ν Γηνλύζεο Σξνβάο (BMW M3 2.3 E30 / Δ12) έθαλε ηνλ πξώην ρξόλν 

ηεο κατηγορίας Ε ζην πξώην αλέβαζκα, ελώ ηαρύηεξνο ζηελ Δ11 -θαη δεύηεξνο 

ζηνπο ρξόλνπο- θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ήηαλ ν Παληειήο Βαζηιεηάδεο (Citroen AX 

Sport 1.6). Ζ Δ10 θαη ζηα δύν αλεβάζκαηα ήηαλ «ππόζεζε» Αζαλάζηνπ Φάζζα 

(Peugeot 106 S16). 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ ηζρπξόηεξσλ απηνθηλήησλ, ηε Formula Saloon, ν Μάξηνο 

Ζιηόπνπινο (Ford Focus ST170) ζπλέρηζε από εθεί πνπ έκεηλε πέξζη, ζηελ πξώηε 

ζέζε, αληηκεησπίδνληαο ηνλ λέν ζπλαγσληζκό από ηε Lamborghini Huracan Super 

Trofeo ηνπ «Samino», ν νπνίνο ζην δεύηεξν πέξαζκα έθηαζε ηνλ πξσηαζιεηή ζηα 

1,23 δεπη. Αξθεηά θνληά, ζηα 2,30 δεπη. ήηαλ θαη ν Παλαγηώηεο Ζιηόπνπινο, κε ηελ 

εμίζνπ εληππσζηαθή Ferrari 458 Challenge. Καη ζηηο δύν αλαβάζεηο, ζηα δίιηηξα ηεο 

FST2 ηαρύηεξνο ήηαλ ν Γηώξγνο Πεξαηηλόο κε VW Golf 2.0 Turbo. 

 

Ζ θαηεγνξία ησλ Ιστορικών γλώξηζε θαη πάιη ηελ θπξηαξρία ηνπ Γηώξγνπ Καηζαξνύ 

κε ην εληππσζηαθό Ford Escort Mk1 RS1600, πνπ έξημε θαηά δύν δεπηεξόιεπηα ην 

ρξόλν ηνπ ζην δεύηεξν πέξαζκα. Σν δεύηεξν ρξόλν ηεο εκέξαο ζηελ θαηεγνξία 

πέηπρε ν Γηάλλεο Σζαιακαηάο θαη ηνλ ηξίην ν Γηάλλεο Καηζηθάο, κε δύν Ford Escort 

Mk2 RS2000. 

 

Μεηά από απηή ηελ εληππσζηαθή πξνζέξκαλζε, νη αγσληδόκελνη ηεο Αλάβαζεο 

Γηνλύζνπ 2019 -θαζώο θαη ην κεηεσξνινγηθό Γειηίν- ππόζρνληαη κηα ππέξνρε εκέξα 

αγσληζηηθνύ ζεάκαηνο ηελ Κπξηαθή. Ο αγώλαο, πνπ δηεμάγεηαη κε ηελ πνιύηηκε 



        
 

 

 

Πληροφορίες: Γραφεία Σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., Κφπρου 76, Περιςτζρι | Τηλέφωνα: 

210.5780157, 6944.531231, 6973.018485 | Website: www.ellada-racingclub.gr | 

Facebook: Ελλάδα - Ελληνική Λζςχη Αυτοκινήτου Δυτικήσ Αττικήσ | E-mail: 

ellada.racingclub@gmail.com 

 

 

βνήζεηα ησλ ρνξεγώλ ηνπ, «Ρεθηηθηέ Special» θαη «Skoda Μαθξήο», θαη κε ηελ 

αξσγή ηνπ Γήκνπ Μαξαζώλα, ζα μεθηλήζεη ζηηο 10:00 π.κ. (κηζή ώξα λσξίηεξα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ). Θπκίδνπκε όηη ν δξόκνο γηα ηνπο ζεαηέο ζα θιείζεη ζηηο 09:00 

π.κ. Μεηά ηα δύν θέιε ηεο Αλάβαζεο, ε απνλνκή ησλ επάζισλ ζηνπο ληθεηέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην απόγεπκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηηθνύ Οκίινπ ζην Μάηη. 

 

Ζ ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α. εύρεηαη ζε όινπο ηνπο αγσληδόκελνπο λα έρνπλ έλαλ θαιό αγώλα, θαη 

ζαο πξνζθαιεί ζηελ Πεληέιε γηα ηελ, θαζηεξσκέλε πιένλ, αλαβίσζε -γηα ηέηαξηε 

ρξνληά θέηνο- ηεο έλδνμεο Αλάβαζεο Γηνλύζνπ! 

 

 

 

 
 

Γξαθείν Τύπνπ ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 


