ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: 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 Άνω Αλεποχώρι
Μήκος 5.06
Εκκίνηση Ε.Δ. 1 – 09:35
Εκκίνηση Ε.Δ. 4 – 12:43
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 08:30 –14:10
Περιγραφή
Μικρή ειδική διαδρομή μεν, αλλά τεχνική στο μεγαλύτερο τμήμα της με ανηφορικές στροφές από την αρχή
μέχρι περίπου το μέσον της Ε.Δ. Στη συνέχεια γίνεται επίπεδη με κάποια χασίματα και γρήγορη μέχρι τον
τερματισμό.
Η διαδρομή αυτή είναι η παλιά χωμάτινη Ακροπολική ειδική διαδρομή «Αλεποχώρι» των τελευταίων
χρόνων της 10ετίας του ’70.
Προσβάσεις
Αφετηρία: Ερχόμενοι Μέγαρα με κατεύθυνση προς Αλεποχώρι, 3 χλμ. πριν να φτάσετε στην παραλία, σε
αριστερή κλειστή στροφή με τοιχίο και πινακίδα «Άνω Αλεποχώρι» δεξιά. Ο ΣΕΧ βρίσκεται 90 μ. μετά τη
διασταύρωση και η αφετηρία 50 μ. μετά.
Ενδιάμεση πρόσβαση: Περνώντας μπροστά από το ΣΤΟΠ της Ε.Δ. που βρίσκεται πάνω στον κεντρικό δρόμο
Μεγάρων – Αλεποχωρίου, συνεχίζετε για 2.8 χλμ. ακόμη και στρίβετε δεξιά σε ασφάλτινο δρόμο.
Συνεχίζοντας για 1.5 χλμ. φτάνετε στο 1.3 χλμ. της Ε.Δ.
Τερματισμός: Ο τερματισμός βρίσκεται 150 μ. πριν από τη διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο Μεγάρων –
Αλεποχωρίου.
Ε.Δ. 2 / 5 - Άγιος Ιωάννης
Μήκος 8.15
Εκκίνηση Ε.Δ. 2 – 10:03
Εκκίνηση Ε.Δ. 5 – 13:11
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 09:00 έως τις 14:40
Περιγραφή
Ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη διαδρομή, ανηφορική στα πρώτα 5 χιλιόμετρα με κλειστές στροφές και
φουρκέτες, γίνεται γρήγορη και επίπεδη στη συνέχεια. 5 χλμ. μετά την αφετηρία στην αλλαγή πορείας των
προηγούμενων χρόνων, συνεχίζει αριστερά με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Από τη δ/ση και μετά γίνεται
πολύ τεχνική με χασίματα και γρήγορα κομμάτια, χωρίς να απουσιάζουν τα κλειστά, τεχνικά κομμάτια.
Προσβάσεις
Αφετηρία: Ερχόμενοι από Μέγαρα, στη διασταύρωση με την παραλία του Αλεποχωρίου, στρίβετε αριστερά
με κατεύθυνση προς Σχίνο και 5 χλμ. μετά, στην πινακίδα προς «Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου» στρίβετε
πάλι αριστερά. Σε 2.800 μ. βρίσκεται η αφετηρία της Ε.Δ.

Ενδιάμεση πρόσβαση: Η μοναδική ενδιάμεση διαδρομή βρίσκεται ερχόμενοι από Αλεποχώρι, 1 χλμ. μετά
τη διασταύρωση που πηγαίνει προς την Ε.Δ. όπου υπάρχει πινακίδα «Νέο Μάζι». Στρίβετε αριστερά και
συνεχίζοντας για 8 χλμ. φτάνετε στο 4.90 χλμ. της Ε.Δ.
Τερματισμός: Ο τερματισμός βρίσκεται στο δρόμο που πηγαίνει από τα Μέγαρα προς Μάζι, 8 περίπου χλμ.
μετά τη διασταύρωση που αριστερά πηγαίνει προς Άγιο Ιερόθεο.
Προσοχή: Στο δρόμο από τα Μέγαρα προς Μάζι 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. 3/ 6 / 7 - Μελετάκι
Μήκος 7.98
Εκκίνηση Ε.Δ. 3 – 10:43
Εκκίνηση Ε.Δ. 6 – 13:51
Εκκίνηση Ε.Δ. 7 – 15:33
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 09:40 έως τις 17:00
Περιγραφή
Ειδική διαδρομή που τις περισσότερες φορές που έχει χρησιμοποιηθεί σε αγώνα, γίνεται με την αντίθετη
φορά από αυτήν που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2015 και φέτος. Περιέχει γρήγορα και τεχνικά
κομμάτια που εναλλάσσονται σχεδόν σε όλο το μήκος της Ε.Δ.
Προσβάσεις
Αφετηρία: Από την Εθνική Οδό στην έξοδο προς Νέα Πέραμο, στο Τ στρίβετε αριστερά και στην επόμενη
διασταύρωση πάλι αριστερά. Ακολουθείτε τον παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού μέχρι να φτάσετε σε
διασταύρωση που αριστερά οδηγεί προς Νέα Πέραμο κάτω από την Ε.Ο. Στρίβετε δεξιά και ακολουθείτε
τον δρόμο για 4 χλμ. μέχρι να φτάσετε στην αφετηρία της Ε.Δ.
Ενδιάμεση πρόσβαση: Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες προσβάσεις.
Τερματισμός: Από τη Μάνδρα ακολουθείτε πορεία προς Κανδήλι – Μέγαρα. 1.5 περίπου χλμ. μετά τα
τελευταία σπίτια της Μάνδρας βρίσκεται ο Τερματισμός της Ε.Δ.
Προσοχή: Σε αυτό το τμήμα της διαδρομής θα κινούνται πλοηγά αυτοκίνητα με αντίθετη φορά από τη
δική σας και ο δρόμος είναι στενός, οπότε ενδέχεται η Τροχαία να κόψει την κυκλοφορία πολύ πριν από
τον τερματισμό. Σε κάθε περίπτωση οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή και φυσικά μην παρκάρετε πάνω
στην απλή διαδρομή.
TIPS για ευχάριστη παρακολούθηση:
1. Όσοι θεατές βρεθούν στο πρώτο χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής «Άγιος Ιωάννης (Νέος)» όπου
βρίσκεται η Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να επισκεφθούν την Μονή
μέχρι τις 12:30.
2. Ο παραλιακός δρόμος Αλεποχώρι – Αιγειρούσαι έχει αρκετά εστιατόρια/ταβέρνες που ακόμα και τα
Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου προσφέρουν καλό φαγητό με όμορφη θέα στον Κορινθιακό Κόλπο. Ακόμα
μία στάση στο il Desto Porto της οικογένειας του Μιχάλη Ευθυμίου στο Αλεποχώρι είναι ευκαιρία για καλό
καφέ και ευχάριστες συναντήσεις.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ: Φροντίστε φεύγοντας να πάρετε μαζί σας σε μια μικρή σακούλα
τα άχρηστα αντικείμενα που χρησιμοποιήσατε ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΔΚΕΔΑΣΗ

