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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Στις 07 και 08 Οκτωβρίου η ΑΟΛΑΠ, μετά από άδεια της ΕΠ.Α.- Ο.Μ.Α.Ε. 

συνδιοργανώνει με την Π.Δ.Ε.( Περιφ. Ενότητα Ηλείας), τον Δήμο ΄Ηλιδας και το Ν.Π.Δ.Δ. 

(Ηλείος), τον τέταρτο γύρο του κυπέλλου ραλλυ χώματος 2017, με την ονομασία « 26ο Ράλλυ 

Σπριντ Αμαλιάδας». 

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην περσινή διαδρομή, μήκους 10,3 Km, που ξεκινάει από 

πριν το Δ.Δ Χάβαρι Αμαλιάδας προς Δ.Δ. Κρυονερίου και τερματίζει στο κέντρο του Δ.Δ. 

Χαβαρίου.  

Ο αγώνας θα γίνει σε τρία τμήματα και η εκκίνηση θα δοθεί το πρωί της Κυριακής 08 

Οκτωβρίου και ώρα 10:00 στο χωματόδρομο προς Αγ. Νικόλαο. Η ειδική διαδρομή κυκλώνει πολύ 

γρήγορα αφού η απλή διαδρομή του αγώνα είναι μόλις 1,9 χιλ/τρα 

Το service του αγώνα βρίσκεται μετά το τέλος της ειδικής διαδρομής στο κέντρο του Δ.Δ. 

Χαβαρίου. 

           Ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος θα γίνει το Σάββατο 07 Οκτωβρίου στο πρατήριο 

καυσίμων EKO AUTO GAS Στάθης Σταματελάτος στο 2ο χιλ. του δρόμου Αμαλιάδας - Κουρούτας 

και ώρες 16:30 έως 19:00. Ανάλογα με τους συμμετέχοντες θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με τα 

ωράρια προσέλευσης των αυτοκινήτων στον έλεγχο. 

Το ίδιο βράδυ, στις 20:30, θα λάβει χώρα η πανηγυρική εκκίνηση στη Πλατεία Αγ. 

Αθανασίου Αμαλιάδας. 

Η τελετή απονομής των επάθλων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή , μετά το πέρας του 

αγώνα, στην πλατεία του Δ.Δ. Χαβαρίου. 

Οι εγγραφές συμμετοχής ξεκινούν την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και λήγουν την 

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και το παράβολο συμμετοχής είναι 210€, εκ των οποίων τα 70€ 

κατάθεση στην ΟΜΑΕ, για παράβολο ασφάλισης μέσω του ΣΔΔΑ (Σύστημα Διαδικτυακής 

Διαχείρισης Αγώνων) http://www.e-omae-epa.gr και τα υπόλοιπα 140€ θα πρέπει να κατατεθούν 

στον λογαριασμό της  Α.Ο.Λ.Α.Πύργου  που θα βρείτε στην ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( Η οποία 

πρέπει να συμπληρωθεί και να μας αποσταλεί κανονικά) ,  Α.Ο.Λ.Α.Π  28ης Οκτωβρίου 11Πύργος 

Τ.Κ.27131 τηλ. 6937112825, &6937114349 ,FAX: 2621022165, e-mail: aolap@otenet.gr  

           Θα δοθούν παροχές στα πληρώματα εκτός Ηλείας, η διανυκτέρευση του Σαββάτου 07 

Οκτωβρίου σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία στην περιοχή Κουρούτα Αμαλιάδας, όπως επίσης και 

στα πληρώματα της Αττικής θα τους διατεθεί αυτοκινητάμαξα εφ’ όσον συμπληρωθούν 8 

συμμετοχές. Επίσης για τα πληρώματα της Α.Ο.Λ.Α.Π και της Ηλείας, θα δοθεί πρίμ εκκίνησης 

40€. 

          Οι αναγνωρίσεις διαδρομών θα γίνονται μέχρι το Σάββατο 07 Οκτωβρίου (έως 19.00) με 

ελεύθερο αριθμό περασμάτων. Παρακαλούνται οι αγωνιζόμενοι να τηρούν τους κανονισμούς περί 

αναγνωρίσεων, κυρίως όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία κινούνται στις ειδικές διαδρομές 

ώστε να αποφευχθεί η ενόχληση των κατοίκων (ανώτερο επιτρεπτό όριο 70Km/h).  
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RACING  OLYMPIC  AUTO  CLUB  OF  P
YRGOS ΑΟΛΑΠ      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ           

http://www.e-omae-epa.gr/
mailto:aolap@otenet.gr


 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες: Τηλ/Fax: 2621022165 (ώρες 11:00 

– 14:00 & 19.30-21.30) ή κιν. 6937114349,& 6937112825,  e-mail: aolap@otenet.gr 

Περισσότερες πληροφορίες σε λίγες μέρες (δήλωση συμμετοχής, χάρτης, ωράριο, 

κανονισμός, Road book) και στο: facebook: www.facebook.com/aolapyrgou & στο νέο μας 

site:www.aolap.gr 

 

 

Το Γραφείο Τύπου της ΑΟΛΑΠ 

 

Υπεύθυνος Τύπου:  

 

Παπανικολάου Ίαν  

 

Τηλ: 6932419229 

Email: paniain@gmail.com 
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