ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το 1ο πέρασμα οι Ειδικές Διαδρομές ενδέχεται να ανοίξουν μετά από έγκριση της Τροχαίας
(εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις), ΑΥΣΤΗΡΑ για 20’ λεπτά
ΜΟΝΟ μετά το πέρασμα του ουραγού και ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ε.Δ. 1 / 4 Άγιος Ιωάννης (Νέος)
Μήκος 8.68 χλμ.
Εκκίνηση Ε.Δ. 1 – 14:31
Εκκίνηση Ε.Δ. 4 – 17:55
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 13:15 – 19:25
Περιγραφή
Ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη διαδρομή, με κλειστές στροφές στα πρώτα 4 χλμ. μέχρι τη διασταύρωση
που ευθεία πηγαίνει προς Μάζι. Στρίβοντας δεξιά με κατεύθυνση προς Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου,
γίνεται κατηφορική στην αρχή και ιδιαίτερα τεχνική με χασίματα και γρήγορα κομμάτια χωρίς να
απουσιάζουν τα κλειστά, τεχνικά κομμάτια.
Αφετηρία: Βρίσκεται στο δρόμο που πηγαίνει από τα Μέγαρα προς Μάζι, 8 περίπου χλμ. μετά τη
διασταύρωση που αριστερά πηγαίνει προς Άγιο Ιεροθέο και συνολικά 11 χλμ. μετά την έξοδο των Μεγάρων.
Ενδιάμεση πρόσβαση: Η μοναδική ενδιάμεση διαδρομή βρίσκεται ερχόμενοι από Αλεποχώρι προς Σχοίνο, 1
χλμ. μετά τη διασταύρωση που πηγαίνει προς τον τερματισμό της Ε.Δ. όπου υπάρχει πινακίδα «Νέο Μάζι».
Στρίβετε αριστερά και συνεχίζοντας μετά το χωριό Μάζι φτάνετε στο 3.80 χλμ. της Ε.Δ.
Τερματισμός: Ερχόμενοι από Μέγαρα, στη διασταύρωση με την παραλία του Αλεποχωρίου, στρίβετε
αριστερά με κατεύθυνση προς Σχοίνο. 5 χλμ. μετά, στην πινακίδα προς «Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου»
στρίβετε πάλι αριστερά. Σε 2.800 μ. βρίσκεται ο τερματισμός της Ε.Δ.
Προσοχή: Στο δρόμο προς τον τερματισμό για 2.800 περίπου χλμ. θα κινούνται πλοηγά και αγωνιστικά
αυτοκίνητα με αντίθετη φορά, ενώ μόνο αν φτάσετε πολύ νωρίς θα σας αφήσει η Τροχαία να φτάσετε
μέχρι τον τερματισμό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρκάρετε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην
κλείσει ο δρόμος για τα αγωνιστικά.
Ε.Δ. 2 / 5 Σχοίνος
Μήκος 15.39 χλμ.
Εκκίνηση Ε.Δ. 2 – 15:06
Εκκίνηση Ε.Δ. 5 – 18:30
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 13:50 έως τις 20:00
Περιγραφή
Γρήγορη και τεχνική ειδική διαδρομή, στο μεγαλύτερο μέρος της. Τα πρώτα 5 χλμ. ανηφορικά και
γρήγορα με αρκετά ενδιαφέροντα σημεία παρακολούθησης. Στη συνέχεια γίνεται επίπεδη και γρήγορη
μέχρι να φτάσει στο χωριό Πίσια, το οποίο διασχίζει για λίγο στον στενό δρόμο που περνάει ανάμεσα από
σπίτια και την εκκλησία του χωριού. Στη συνέχεια γίνεται και πάλι γρήγορη με ορισμένα τεχνικά κομμάτια
μέχρι τον τερματισμό.
Προσβάσεις
Αφετηρία: Αν έρθετε από Αλεποχώρι, φτάνοντας στον Σχοίνο, η αφετηρία βρίσκεται 300μ. μετά τα
τελευταία σπίτια με κατεύθυνση προς Πίσια.
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Προσοχή: Μετά το κλείσιμο της διαδρομής, δεν θα επιτρέπεται να φτάσετε με το αυτοκίνητό σας στον
ΣΕΧ και θα πρέπει να παρκάρετε στους κάθετους δρόμους που οδηγούν στον κεντρικό που κινούνται τα
αγωνιστικά. Ο δρόμος προς τον ΣΕΧ είναι στενός και θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην κλείσει για τα
αγωνιστικά από παρκαρισμένα αυτοκίνητα θεατών.
Ενδιάμεσες προσβάσεις: Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες προσβάσεις. Όσοι επιλέξουν να κλειστούν μέσα στην
ειδική και ιδιαίτερα μέσα στο χωριό Πίσια, θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μερικές πολύ καλές
ταβέρνες αλλά και καφέ των Πισίων, όπου θα παραμείνουν μέχρι το τέλος του αγώνα, εκτός αν δοθεί
εντολή από την Τροχαία για εκτόνωση της κυκλοφορίας ΠΑΝΤΑ με τη φορά του αγώνα προς Περαχώρα.
Τερματισμός: Από το Λουτράκι με κατεύθυνση προς Περαχώρα, ακολουθείτε πορεία προς Πίσια.
Φτάνοντας στην έξοδο της Περαχώρας στρίβετε δεξιά στον δρόμο προς Πίσια, όπου και ο τερματισμός της
Ε.Δ.
Ε.Δ. 3 / 6 - Όσιος Πατάπιος
Μήκος 8.01 χλμ.
Εκκίνηση Ε.Δ. 3 – 15:34
Εκκίνηση Ε.Δ. 6 – 18:58
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 14:15 έως τις 20:25
Περιγραφή
Γρήγορη ειδική διαδρομή, στην αρχή επίπεδη και απαιτητική τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος των
πρώτων 5 χλμ. μέχρι την αλλαγή πορείας μετά τη διασταύρωση προς τη Μονή Προφήτη Ηλία. Από
το σημείο αυτό και μέχρι τον τερματισμό, η διαδρομή είναι στενή, κατηφορική με κλειστά
κομμάτια. Δεν υπάρχει χώρος για παρκάρισμα, ενώ ο δρόμος είναι στενός. Από κάποιο ύψωμα μπορεί
κάποιος να δει την ειδική διαδρομή, συγχρόνως με εκπληκτική θέα στον Κορινθιακό κόλπο.
Προσβάσεις
Αφετηρία : Ερχόμενοι από Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, βγαίνετε στην έξοδο προς Λουτράκι και
διασχίζοντας την πόλη, στο παλιό εργοστάσιο της PEPSICo στρίβετε δεξιά. Στον περιφερειακό
στρίβετε αριστερά και ακολουθώντας τον μετά την διασταύρωση που αριστερά οδηγεί προς το
κέντρο του Λουτρακίου, συνεχίζετε με κατεύθυνση προς Περαχώρα. Φτάνοντας, στρίβετε δεξιά πίσω
από το βενζινάδικο πριν από τη διασταύρωση που δεξιά οδηγεί προς Πίσια και αριστερά προς Λίμνη
Βουλιαγμένης. Σε 200 μ. βρίσκεται η αφετηρία της Ε.Δ.
Ενδιάμεσες προσβάσεις:
1. Ερχόμενοι από Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περνώντας μπροστά από τον τερματισμό της Ε.Δ., σε 5
χλμ. και μετά από ταβέρνες συναντάτε διχάλα που δεξιά πηγαίνει προς Όσιο Πατάπιο.
Ακολουθώντας αυτόν το δρόμο φτάνετε μετά από 1 χλμ. στο 1.80 της Ε.Δ.
Προσοχή : ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ. Σε κάθε περίπτωση παρκάρετε στη μία πλευρά του
δρόμου και μην κλείνετε τον δρόμο.
2. Εάν συνεχίσετε ευθεία στον επαρχιακό δρόμο προς Περαχώρα και περίπου 800μ. πριν από
βενζινάδικο στο δεξί σας χέρι, στρίβετε δεξιά σε ασφάλτινη οδό και βγαίνετε στο 0.81χλμ. της ΕΔ.
Τερματισμός: Ερχόμενοι από Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, βγαίνετε στην έξοδο προς Λουτράκι και
διασχίζοντας την πόλη, στο παλιό εργοστάσιο της PEPSICo στρίβετε δεξιά. Στον περιφερειακό
στρίβετε αριστερά και ακολουθώντας τον μετά την 1η διασταύρωση προς το κέντρο του Λουτρακίου
σε 900 μ. συναντάτε τον τερματισμό της Ε.Δ.
Π ρο σο χή : Αφήνετε τα αυτοκίνητά σας μετά την διασταύρωση προς την Ε.Δ. και σε κάθε περίπτωση
μην εμποδίζετε τη διέλευση των αγωνιστικών προς την ειδική διαδρομή.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ
ΜΙΚΡΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ

