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Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019 
Δελτίο Τύπου 

Κύπελλο Ράλλσ Χώματος ‖ 4
ος

 γύρος ‖ 1 Δεκεμβρίοσ 2019 

 

Ράλλυ Sprint Βοιωτίας 2019 
Το ωράριο τοσ αγώνα 

Λιγόηερες από δέκα μέρες μας τωρίδοσν από ηο θινάλε ηοσ θεηινού Κσπέλλοσ Ράλλσ 

Χώμαηος, ηο Rally Sprint Βοιωηίας ηεν Κσριακή 1ε Γεκεμβρίοσ, ποσ περιλαμβάνει ηρία 

περάζμαηα από ηε θεμιζμένε Διδική Γιαδρομή «Σκούρηα». 

 

Η ζεακαηηθή, ηερληθή θαη άθξσο δηαζθεδαζηηθή Δηδηθή Γηαδξνκή απηή επαλέξρεηαη 

θέηνο ζην αγσληζηηθό πξνζθήλην από ην σκαηείν ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α., πνπ ηελ επέιεμε γηα 

ην Rally Sprint Βνησηίαο - έλαλ αγώλα θαηλνύξην, πνπ δηεμάγεηαη κε ηελ πνιύηηκε 

βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηνπ ΚΣΔΟ Χνιαξγνύ, όπσο 

θπζηθά θαη ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο θνύξησλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Γεξβελνρσξίσλ. 

 

Η 4ε θεηηλή ζπλάληεζε ηνπ Κππέιινπ Ράιιπ Χώκαηνο αλακέλεηαη κε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ, θαζώο ζα είλαη απηή πνπ ζα αλαδείμεη ηνπο Κππειινύρνπο θάζε 

θαηεγνξίαο.  Θπκίδνπκε όηη ε πξνζεζκία δήισζεο ζπκκεηνρήο ιήγεη απόςε (22/11) 

ηα κεζάλπρηα, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.e-omae-epa.gr. 

 

http://www.e-omae-epa.gr/
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H Δ.Γ. «θνύξηα» έρεη ζπλνιηθό κήθνο 13,84 ρηιηόκεηξα, θαη ε Διιεληθή Λέζρε 

Απηνθηλήηνπ Γπηηθήο Αηηηθήο πξνρσξά κε γνξγνύο ξπζκνύο ηε θξνληίδα ηνπ δξόκνπ 

γηα ην πέξαζκα ησλ αγσληζηηθώλ απηνθηλήησλ.  

 

Με ηελ ηξηπιή δηεμαγσγή ηεο Δ.Γ., νη αγσληδόκελνη ζα θάλνπλ 41,52 αγσληζηηθά 

ρηιηόκεηξα πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκό ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ θνύξησλ -όπνπ ζα 

θηινμελείηαη ην θέληξν ηνπ αγώλα όιν ην δηήκεξν- ζηηο 13:54 ην κεζεκέξη ηεο 

Κπξηαθήο 1/12. 

 

Γύν κέξεο λσξίηεξα, ηελ Παξαζθεπή 29 Ννεκβξίνπ, ην πάληα θηιόμελν Γεκόζην 

ΚΣΔΟ  Χνιαξγνύ ζα αλνίμεη ηηο πύιεο ηνπ γηα ηνλ Σερληθό θαη Γηνηθεηηθό Έιεγρν 

ηνπ αγώλα, ζηηο 16:00-19:00 ην απόγεπκα. 

 

Με ηελ ειπίδα όηη απηή ζα είλαη κηα ζπλαξπαζηηθή απιαία γηα ην Κύπειιν Ράιιπ 

Χώκαηνο 2019, ζε κηα πεξηνρή πνπ αγθαιηάδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ην κεραλνθίλεην 

αζιεηηζκό, ε ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α. ζαο πξνζθαιεί ζηα θνύξηα γηα κηα ζεακαηηθή 

«αγσληζηηθή» Κπξηαθή! 


