
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01 

 

2ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας 2017 

Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Τρίπολης / 11-12 Νοεμβρίου 
 

Το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης, δημοφιλές και φιλόξενο σκηνικό των αγώνων τις 

τελευταίες δεκαετίες, θα υποδεχθεί τη δεύτερη συνάντηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 

Ταχύτητας για το 2017, το διήμερο 11-12 Νοεμβρίου, υπό την οργάνωση της Ελληνικής Λέσχης 

Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Σωματείο Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. και την 

Αυτοκινητιστική Λέσχη Τρίπολης (Α.Λ.Τ.). 

 

Το φετινό ραντεβού στην Τρίπολη έρχεται ένα χρόνο μετά την αναθέρμανση των αγώνων Ταχύτητας, 

που πέτυχε με πρωτοβουλία της η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής. Τα σιρκουί είχαν 

περιέλθει σε καθεστώς αδράνειας, πριν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αναζωπυρώσει το 

ενδιαφέρον ζητώντας, και λαμβάνοντας, την έγκριση της Επιτροπής Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ για 

τη διοργάνωση Αγώνα Ταχύτητας στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της αρκαδικής πρωτεύουσας το 

Νοέμβριο του 2016. 

 

Οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς, καθώς τη φετινή αγωνιστική χρονιά ο θεσμός άνοιξε ήδη με τον 

αγώνα του Τατοΐου και θα συνεχιστεί με δύο αγωνιστικές συναντήσεις στις 11-12 Νοεμβρίου και 

έπειτα στις 2-3 Δεκεμβρίου, που θα οργανωθούν από το Αθλητικό Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. Με τον 

τρόπο αυτό, τίθενται ακόμα ισχυρότερες βάσεις για την αναγέννηση ενός θεσμού που όχι μόνο 

προσφέρει άφθονο θέαμα με κατά μέτωπο μονομαχίες των αγωνιζόμενων, αλλά και αποτελεί πεδίο 

εξέλιξης των νέων οδηγών που «αποφοιτούν» από το Karting και αποζητούν την περαιτέρω εξέλιξή 

τους στους αγώνες πίστας. 

 

Η επιστροφή στην Τρίπολη γίνεται βεβαίως με την έγκριση και πολύτιμη βοήθεια του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) και των ιθυνόντων του Στρατιωτικού Αεροδρομίου, καθώς και με την 

καθοριστική αρωγή του Δήμου Τριπόλεως.  

 

Στην κλασσική χάραξη μήκους 2,2 χιλιομέτρων της πίστας στο αεροδρόμιο, οι δοκιμές του Σαββάτου 

11 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν στις 11:00 το πρωί - την ίδια ώρα που θα πάρει εκκίνηση και ο πρώτος 

αγώνας που θα ανοίξει την αυλαία την Κυριακή 12/11.  

 

Ο αγώνας δεν περιλαμβάνεται μόνο στο Πρωτάθλημα Ταχύτητας και στο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 



Ιστορικών Αυτοκινήτων, αλλά είναι παράλληλα και η τέταρτη φετινή αγωνιστική συνάντηση του 

Ενιαίου Πρωταθλήματος Σ.Ο.Α.Α., που με τη μάχη των ισοδύναμων Skoda Fabia επιφυλάσσει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς και μάχες σώμα με σώμα και στα εκατοστά του δευτερολέπτου στην 

πίστα. Τα Fabia του Ενιαίου θα πλαισιωθούν από αυτοκίνητα χωρισμένα στις Κατηγορίες Sport, 

Τουρισμού (Touring), Μεγάλου Τουρισμού (GT), Formula Saloon (Turbo-Ατμοσφαιρικά), N2, 

Ιστορικών  και Μονοθέσιων.  

 

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου. 

 

Κάθε αγωνιζόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στον 2ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 

Ταχύτητας πρέπει να καταθέσει στο Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 21:00 το 

βράδυ της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου 2017 - αφού πρώτα υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του μέσω 

του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) της ΟΜΑΕ, στην ενότητα «Δήλωση 

Συμμετοχής». Καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή τηλεφωνικά. Αναλυτικές πληροφορίες 

και βοήθεια για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να ζητηθούν από το Σωματείο (τηλέφωνα 

6944.531231 και 6973.018485) 

 

H Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί από την 19η Οκτωβρίου 2017 έως την 9η Νοεμβρίου 2017 στα 

γραφεία του σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. (Κύπρου 76, Περιστέρι), στα τηλέφωνα 6944.531231 και 

6973.018485. 

Το Σάββατο και την Κυριακή 11-12 Νοεμβρίου 2017, η γραμματεία θα βρίσκεται στην πίστα.   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Έναρξη εγγραφών συμμετοχής: Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 

Λήξη εγγραφών συμμετοχής: Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, ώρα 21:00 

Διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής: Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ώρα 08:00-10:00, Στρατιωτικό 

Αεροδρόμιο Τρίπολης (χώρος Γραμματείας) 

Διοικητικός και Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος: Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ώρα 08:00-10:00, Στρατιωτικό 

Αεροδρόμιο Τρίπολης (χώρος Γραμματείας) 

1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών: Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ώρα 10:15, Στρατιωτικό Αεροδρόμιο 

Τρίπολης Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων: Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ώρα 10:30, Στρατιωτικό 

Αεροδρόμιο Τρίπολης  

Έναρξη Ελεύθερων Δοκιμών: Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 

Υποχρεωτική ενημέρωση αγωνιζόμενων: Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ώρα: θα ανακοινωθεί 

Έναρξη Warm-up: Κυριακή 12 Νοεμβρίου, ώρα 10:00 

Έναρξη 1ου αγώνα: Κυριακή 12 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 

Τελικός Τεχνικός Έλεγχος: Κυριακή 12 Νοεμβρίου, μετά τον τερματισμό κάθε σκέλους, Στρατιωτικό 

Αεροδρόμιο Τρίπολης (parc ferme) 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 12 Νοεμβρίου, 15’ μετά το τέλος κάθε αγώνα, Στρατιωτικό 

Αεροδρόμιο Τρίπολης (χώρος Γραμματείας) 

Απονομή Επάθλων: Κυριακή 12 Νοεμβρίου, 30’ μετά την ανακοίνωση των οριστικών 

αποτελεσμάτων της τελευταίας κατηγορίας. 


